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Abstrakt
Název práce:

Cestovní smlouva v českém a německém právu

Oblast práva:

Občanské právo hmotné

Cílem autorky této práce je pokusit se o teoretický rozbor výsledku implementace
Směrnice 90/314/EHS v české právní úpravě, a to jak z formálního, tak materiálního
hlediska, srovnat je s německou právní úpravou, na pozadí tohoto srovnání identifikovat
případné nedostatky stávající právní úpravy cestovní smlouvy v OZ (včetně aktuálních
nebo možných nežádoucích následků těchto nedostatků) a nabídnout zamyšlení nad
jejich řešením. Hlavní část této práce je členěna do dvou kapitol. V první z nich autorka
této práce podá výklad reálných souvislostí, na jejichž pozadí se pojednávaná právní
úprava vyvíjela a vyvíjí a jež zavdaly důvody pro její kodifikaci. Vlastní výklad právní
problematiky cestovní smlouvy je pak předmětem třetí, nejrozsáhlejší kapitoly této
práce.
Abstract
Title of the thesis:

Travel contract under Czech and German law

Area of the law:

Civil substantive law

It is the aim of this author to provide a theoretical analysis concerning the outcomes and
implementation of the EC-Directive 90/314 into Czech national law by examining the
construction, the materiality, and the meaning of the directive; identifying any
deficiencies of the current legal regulation on travel contracts in the Civil Code
(including actual or possible undesirable consequences); and offering possible solutions.
The main part of this thesis is divided into two chapters. The first chapter, entitled
Chapter 2, presents the background of the current legal regulation and explains why it
has become necessary to codify these rules. The second of the two chapters, entitled
Chapter 3, comprehensively deals with the travel contract itself
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1.

ÚVOD

Na prahu 21. století je cestování nedílnou složkou života každého ekonomicky
aktivního člověka. V České republice se ročně uzavírají statisíce cestovních smluv – ze
statistik Českého statistického úřadu podle informací Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky vyplývá, že v uplynulém roce 2011 české cestovní kanceláře
organizovaly více než dva miliony zahraničních cest, z toho se u převážné většiny
jednalo o dlouhodobější cesty s trváním alespoň pěti dnů.1 Skutečnost, že téměř každý
pátý obyvatel České republiky v minulém roce uzavřel cestovní smlouvu, je důkazem
velké atraktivity organizovaných zájezdů pro spotřebitele moderní doby. Ta je dána
zejména nižšími náklady ve srovnání s přímým nákupem jednotlivých v zájezdu
zahrnutých služeb (a to jak časovými, tak finančními), rozmanitostí nabídky cestovních
kanceláří, kterou si zákazníci mohou do velké míry dále nastavit dle vlastních potřeb,
ale i profesionálním, často velmi ofenzivním marketingem. V neposlední řadě však
k oblíbenosti nákupu zájezdů u cestovních kanceláří přispívá právní jistota, jejíž
minimální standard zákazníkům ve státech Evropské unie zaručuje právní úprava,
vycházející ze Směrnice 90/314/EHS. Zatímco při individuálně organizovaných cestách
se spotřebitel při jakýchkoli nedostatcích musí svých práv domáhat zvlášť vůči
jednotlivým poskytovatelům služeb, což bude často předpokládat spory s velkými
leteckými společnostmi, provozovateli ubytovacích zařízení v zahraničí, v cizím jazyce
a

podle

cizího

práva,

jsou

v případě

nedostatků

zájezdu

organizovaného

provozovatelem cestovní kanceláře zákazníkovi v rámci cestovní smlouvy k dispozici
jasná pravidla pro uplatnění jeho nároků. Zákazník se tak svých práv může domáhat u
jednoho subjektu – provozovatele cestovní kanceláře, v České republice, v českém
jazyce a podle českého práva. I když právní úprava cestovní smlouvy musí splňovat
standardy stanovené Směrnicí 90/314/EHS, přístupy různých členských států k její
implementaci pochopitelně nejsou stejné.

1

Stránky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Domácí a výjezdový cestovní ruch,
dostupné z WWW: http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Statistiky-Analyzy/Statistiky-cestovnihoruchu-2011/Domaci-a-vyjezdovy-cestovni-ruch [cit. 2012-6-17].
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Autorka této práce měla možnost v rámci nástavbového studia v programu LL. M. se
zaměřením na základy německého civilního práva strávit dva semestry na Právnické
fakultě Technické univerzity v Drážďanech a blíže se seznámit s přístupem německého
zákonodárce k právní úpravě v oblasti ochrany práv spotřebitele, jíž v průběhu svého
studia věnovala zvláštní pozornost. Cestovní smlouva pak byla jedním ze čtyř
spotřebitelských smluvních typů podle BGB, jež byly tématem kvalifikační práce
autorky.
V souvislosti s tématem této práce je úvodem nutno říci, že Německo je v oblasti
cestovního ruchu v Evropě doslova průkopníkem – a to jak z hlediska ekonomického,
tak z hlediska právní úpravy, kterou si realita podnikání v této oblasti vynutila mnohem
dříve než v České republice, jak bude přiblíženo v dalších částech této práce. S touto
více než třicetiletou tradicí právní úpravy cestovní smlouvy a s velikostí německého
trhu nezbytně souvisí skutečnost, že německá právní praxe má oproti té české v této
oblasti k dispozici nesrovnatelně větší základnu judikatury k nejrůznějším praktickým
problémům, nezbytně provázejícím cestovní smlouvu vzhledem ke komplexnosti
právních vztahů i faktických skutečností, jež tento smluvní typ zahrnuje.
Rozsudky německých vyšších soudů v oblasti cestovní smlouvy tak představují paletu
často až bizarních skutkových podstat – řešila se kousnutí opicemi v Africe, vši na
palubě ruské výletní lodě i zaprášené sandály na cestách po Cypru.2

Tato praxe

kontinuálně dotváří teorii, přičemž jsou k dispozici desítky publikací zabývajících se
tímto tématem, a to jak samostatně, formou monografií, tak jako součást kolektivních
děl – komentářů k BGB. V tomto směru je skutečnost v českém právním prostředí
výrazně jiná – téma cestovní smlouvy je tématem, jemuž se v odborných publikacích
věnuje pozornost spíše velmi zběžně, nemluvě o absolutním nedostatku monografií
nebo odborných článků, jež by se této právní úpravě věnovaly zevrubněji, na pozadí
evropských právních předpisů nebo v jiných souvislostech. Právě tyto skutečnosti vedly
autorku této práce k myšlence srovnat právní úpravu cestovní smlouvy v obou
sousedících státech.

2

HOFBAUER, M. Die mangelhafte Reise. Stuttgart: ibidem, 2009, str. 5.
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Předkládaná práce však nenabízí exkurs nejpodivnějšími žalobami a rozsudky v oblasti
cestovní smlouvy, ačkoliv tato materie by sama o sobě určitě postačovala k vytvoření
jedné alespoň průměrně rozsáhlé monografie. Mnohem spíše je cílem autorky pokusit se
o teoretický rozbor výsledku implementace Směrnice 90/314/EHS v české právní
úpravě, a to jak z formálního, tak materiálního hlediska, srovnat je s německou právní
úpravou, na pozadí tohoto srovnání identifikovat případné nedostatky stávající právní
úpravy cestovní smlouvy v OZ (včetně aktuálních nebo možných nežádoucích následků
těchto nedostatků) a nabídnout zamyšlení nad jejich řešením.
Hlavní část této práce je členěna do dvou kapitol. V první z nich autorka této práce podá
výklad reálných souvislostí, na jejichž pozadí se pojednávaná právní úprava vyvíjela a
vyvíjí a jež zavdaly důvody pro její kodifikaci. Pochopení historie a ekonomické
stránky organizování zájezdu je nezbytným základem pro další výklad tohoto smluvního
typu.
Vlastní výklad právní problematiky cestovní smlouvy je pak předmětem třetí,
nejrozsáhlejší kapitoly této práce. V ní se autorka pokusí cestovní smlouvu a právní
vztahy, jež zahrnuje, systematicky rozebrat, v jejích jednotlivostech vysvětlit a průběžně
provést srovnání s analogickou právní úpravou v BGB. Z hlediska rozsahu není
v možnostech této práce podávat vyčerpávající výklad německé právní úpravy, a není to
proto ani jejím cílem. Německá právní úprava tak v rámci této práce slouží spíše jako
referenční materiál, který mimo jiné umožní ukázat, jak jinak je možné k právní úpravě
jednotlivých prvků cestovní smlouvy přistoupit. V sedmi podkapitolách bude pojednáno
o subjektech cestovní smlouvy, o specifikách kontraktačního procesu směřujícího
k jejímu uzavření, bude vysvětleno, jak odlišně přistoupil český a německý zákonodárce
ke kodifikaci podstatných náležitostí cestovní smlouvy. Dále se bude autorka v této
práci zabývat stěžejním nástrojem legislativy v oblasti ochrany spotřebitele –
informačními povinnostmi, a to v různých fázích života cestovní smlouvy, nabídne
přehled zákonných možností cestovní smlouvu změnit či ukončit, přičemž se zejména
zaměří na různé praktické konstelace a rozdíly mezi možnostmi provozovatele cestovní
kanceláře a zákazníkem v tomto směru. Závěr této nosné kapitoly práce bude věnován
kritickému pojednání o důsledcích, s nimiž zákon spojuje porušení povinností z cestovní
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smlouvy provozovatelem cestovní kanceláře, včetně zamyšlení se nad aktuálním
problémem pojištění cestovních kanceláří v České republice.
Ve čtvrté kapitole této práce pak autorka poskytne náhled do nové právní úpravy
cestovní smlouvy, kterou v České republice již v dohledné době přinese NOZ.
Skutečnost, že právě německá právní úprava byla v této souvislosti hlavním zdrojem
inspirace českého zákonodárce, je dalším významným důvodem pro výběr tématu
předkládané práce.
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2.

D Ů V O D Y , Ú Č E L A C H A R A K T E R P R Á V N Í Ú P R AV Y

2.1 Historie cestovního ruchu v Evropě a ekonomicko-společenské
souvislosti
Již v dobách antického Říma podnikali lidé daleké cesty, i když motivační faktory byly
zcela jistě odlišné od těch dnešních. Nad rekreační turistikou převažovaly nezbytné
cesty a přesuny z důvodů politických, hospodářských i náboženských a cestování bylo
spíše nezbytností, než volnočasovou aktivitou zaměřenou na relaxaci a poznávání jiných
míst a kultur. Když ve vrcholném středověku v období po křížových výpravách templáři
umožňovali poutníkům cesty do země zaslíbené zajištěním bezpečných plaveb po moři
a přechodů po pevnině včetně poskytování ubytování, byly v podstatě jakýmisi
předchůdci dnešních pořadatelů zájezdů. Samozřejmě, nelze zde zdaleka mluvit o
poskytovatelích služeb cestovního ruchu v dnešním smyslu - v té době byli cestující
rádi, když cestu přežili, protože ani to nebývalo samozřejmostí. V období pozdního
středověku tvořili řady cestovatelů z velké části obchodníci a řemeslníci, k nimž se
v souvislosti se zakládáním univerzit pozvolna přidávali i studenti, tzv. scholaři. Z nich
se často stávali potulní básnici, herci a zpěváci bez stálého bydliska či trvalého
zaměstnání, kteří se ze země do země potloukali převážně za prací a lepšími možnostmi
seberealizace. V období osvícenství se k důvodům cestování hlavně u učenců a
blahobytných vyšších vrstev přidávala touha po rozšiřování vlastních obzorů a
poznávání jiných kultur. Anglický gentleman s fajfkou a zápisníkem, podnikající
expedice za indiány do Severní Ameriky a tajemstvími egyptských faraónů a ruin
pyramid tvořil stereotyp cestujícího té doby a dnes bychom ho mohli označit za prvního
turistu v dnešním smyslu slova.3 Nutno poznamenat, že v této fázi vývoje cestovního
ruchu byly expedice organizovány pouze individuálně, na vlastní náklady a nebezpečí
cestovatelů.
Za prvního organizátora moderního zájezdu a zakladatele první cestovní kanceláře lze
považovat Angličana Thomase Cooka, který v roce 1841 uspořádal pro přibližně 570
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účastníků-abstinentů cestu vlakem z britského Leicesteru do Loughborough se stravou
na přednášku o záludnostech alkoholu. Tato cesta ze dne 5. července 1841 je dnes
obecně vnímána jako zrod organizovaného turismu.4

Koncern Thomas Cook je v

současnosti druhým největším hráčem v oblasti cestovního ruchu v Evropě a zahrnuje
například i cestovní kancelář Neckermann, působící mj. v České republice i Německu.5
V době Thomase Cooka však zájezdy pozůstávající z dopravy, ubytování, stravování,
včetně tlumočníků a poháněčů velbloudů zůstávaly výsadou malého počtu nejbohatších
obyvatel. Na přelomu 19. a 20. století se s rozmachem různých sdružení přátel přírody a
turistických spolků cestování postupně dostávalo mezi širší vrstvy obyvatelstva.
Není samozřejmě náhodou, že turistika se v Evropě začala rozvíjet právě od poloviny
19. století, tedy v období průmyslového rozvoje společnosti a rozmachu železniční
dopravy. Právě železnice umožnila turistům rychlejší a jednodušší přístup do
vysokohorských oblastí či vzdálených míst, kde se postupně začala budovat turistická
infrastruktura – turistické stezky, hotely, ubytovny, stravovací zařízení. Těžiště rozvoje
cestovního ruchu bylo v hospodářsky nejrozvinutějších zemích, což kromě důležitých
finančních předpokladů, jež si cestování samozřejmě vyžadovalo, souviselo s rostoucím
fondem volného času středních vrstev obyvatelů těchto zemí. Po první světové válce
však řada států přistoupila k ochranářské politice v oblasti celní, vízové a pasové, což
společně s hospodářskou krizí v 30. letech 20. století významně přispělo k útlumu
cestovního ruchu a zpomalení rozvoje a budování jeho materiálně technické základny.
Ve stejném období se však paradoxně právě i z důvodů hospodářské krize začíná
cestovnímu ruchu jako ekonomickému odvětví věnovat zvýšená pozornost. V Evropě se
zároveň postupně vytvářejí sociálně-politické podmínky pro začlenění cestovního ruchu
do životního stylu širších pracujících vrstev obyvatelstva, když několik evropských
států uzákoňuje placenou dovolenou. Na národní i mezinárodní úrovni začínají vznikat
různé organizace cestovního ruchu, v některých zemích jsou zakládány různé instituce
pro vzdělávání profesionálů pro práci v této oblasti. Po druhé světové válce se již
turizmus v Evropě stává nezastupitelnou složkou spotřeby obyvatelstva ve většině států

3
4

HOFBAUER, M., c. d., str. 1.
HOFBAUER, M., c. d., str. 2.
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a účastní se ho všechny vrstvy společnosti. Délka dovolené i teritoriální rozložení
cestovního ruchu se rozšiřuje a cestovní ruch se segmentuje do rozmanitějších forem,
lépe odpovídajícím různorodým potřebám potenciálních cestovatelů. Výstavba
turistické infrastruktury se již stává součástí územního plánování a o rozvoj cestovního
ruchu se stále více zajímá stát - v řadě zemí vznikají samostatná ministerstva, vládní
orgány a další instituce cestovního ruchu. Specializovaná a systematická výchova a
vzdělávání pracovníků cestovního ruchu se stává samozřejmostí i na úrovni vysokých
škol. Postupem času do tohoto odvětví proniká také moderní výpočetní technika a
informační technologie, jež v posledních desetiletích představují jeden ze základních
nástrojů podnikání v oblasti cestovního ruchu.6
V souvislosti s vývojem cestovního ruchu na území České republiky nelze nezmínit
první československou cestovní kancelář Čedok, která vznikla v roce 1920 na základě
smlouvy mezi Československými drahami, Zemským cizineckým svazem a bankou
Bohemia pod původním názvem Československá cestovní a dopravní kancelář
s filiálkami v Praze, Brně, Bratislavě, Karlových Varech a Františkových lázních.7 Tato
cestovní kancelář, která svůj současný název Čedok nese od roku 1926, prošla od svého
vzniku nesčetnými organizačními změnami – v roce 1948 byla znárodněna a až do své
transformace na akciovou společnost v roce 1989 byla budována jako státní monopol.
Dnes je tato značka vnímána jako jakýsi symbol historie a kontinuity podnikání
v oblasti cestovního ruchu na území Československa.

5
6
7

Stránky cestovní kanceláře Neckermann, dostupné z WWW: http://www.ckneckermann.cz/cestovnikancelar/o-neckermann-a-thomascook.html, [cit. 2012-4-14]
GALVASOVÁ, I., BINEK, J., HOLEČEK J., Evropský sociální fond v ČR - Průmysl cestovního
ruchu. První vydání. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2008, str. 14 - 16.
HULMÁK, M. in: ELIÁŠ, K. a kol., Občanský zákoník: Velký akademický komentář, 2. svazek. §
488 – 880. Praha: Linde, 2008, str. 2451.
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2.2 Vývoj reglementace služeb v cestovním ruchu a jejich evropský
právní rámec
Vzhledem k výše nastíněnému vývoji cestovního ruchu nevyznívá překvapivě, že
moderní občanské zákoníky vznikající v 19. století neobsahovaly žádnou zvláštní
úpravu smluvního typu, tvořícího základ pro poskytování služeb v této oblasti. Obecný
občanský zákoník dokonce specielně neupravoval ani přepravní smlouvy nebo smlouvy
o ubytování. K poskytování zájezdů však již v praxi poměrně běžně docházelo.
Pravděpodobně se tak v tomto období dělo (spíše faktickým než formálním) uzavíráním
kombinace smluv o jednotlivých plněních - zmocňovací smlouvy, poukázky,
komisionářské nebo zprostředkovatelské smlouvy. Jedním z prvních právních předpisů,
vedoucím k právní institucionalizaci podnikání v oblasti poskytování služeb cestovního
ruchu na území nynější České republiky bylo nařízení č. 181/1895 ř. z., jímž bylo
provozování cestovní kanceláře zařazeno mezi koncesované živnosti za předpokladu, že
není zřízena jednotlivými železničními nebo paroplavebními podniky v mezích jejich
koncesních oprávnění. Provozování cestovní kanceláře v té době zahrnovalo vydávání
lístků železnic nebo paroplavebních podniků, vydávání poukázek na místa
v železničních spacích vozech a hotelové poukázky, organizování společných cest,
zábavných vlaků a jízd, expedice cestovních zavazadel a rychlozboží a zprostředkování
cestovního úrazového pojištění. Zajímavým byl také zákaz shánění vystěhovalců a
napomáhání vystěhovalectví. Cestovní kanceláře nesměly vydávat ani mezipalubní
lístky paroplavebních podniků, které se zabývaly dopravou vystěhovalců, s výjimkou
úředně povolených.8
Po únoru 1948 došlo na základě zákona č. 122/1948 Sb., o organisaci a znárodnění
cestovních kanceláří, k znárodnění cestovních kanceláří. Podrobnosti řízení a
organizace cestovního ruchu stanovilo vládní nařízení č. 34/1952 Sb., o organisaci
silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu. Přímé služby cestovního ruchu
poskytoval pouze již výše zmíněný národní podnik Čedok.
Ani tzv. střední občanský zákoník a konečně i OZ ve svém původním znění neznali
komplexnější úpravu cestovní smlouvy a poskytování služeb cestovního ruchu se tak
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nadále dělo na základě smluv o dílčích plněních. V praxi se rozlišovalo, zda cestovní
kancelář obstarávala služby u jiného subjektu nebo poskytovala své vlastní dopravní,
ubytovací a stravovací služby. Zatímco v prvním zmíněném případě cestovní kancelář
uzavírala obstaravatelskou smlouvu dle § 284 an. OZ v tehdy platném znění, v druhém
případě šlo o uzavírání smluv o konkrétně požadovaném plnění. Běžně proto
k poskytování služeb cestovního ruchu probíhalo na bázi smíšených smluv,
obsahujících prvky několika smluvních typů.
Dalším právním předpisem, který se výrazněji dotkl oblasti cestovního ruchu byl zákon
ČNR č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě. Uplatňování nároků z odpovědnosti za vady
poskytnutých služeb bylo možné jak u organizace poskytující vlastní plnění, tak u
obstaravatele – cestovní kanceláře. Reklamace pak byla možná již v průběhu
poskytování služeb u pověřeného pracovníka cestovní kanceláře, který byl povinen o ní
ihned rozhodnout. V případě, že nedošlo k okamžitému sjednání nápravy, muselo se tak
stát do třiceti dnů po skončení poskytování služeb.
I po změně OZ v tehdy platném znění zákonem č. 509/1991 Sb. se vycházelo ze
stejného pojetí – smlouva mezi provozovatelem cestovní kanceláře, jenž obstarával
zájezd a zákazníkem byla smlouvou příkazní, o obstarání věci. Z této smlouvy byl
pojmově zavázaný subjekt, který jednotlivé služby sám neposkytoval, ale obstarával je
prostřednictvím jiné osoby.
Zákonem č. 286/1995 Sb., který novelizoval zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání v tehdy platném znění, došlo k liberalizaci podnikání v oblasti cestovního
ruchu, když se z původně koncesované živnosti „cestovní kancelář“ stala živnost volná.
V souvislosti s porevolučním rozmachem soukromého podnikání a nedostatečnou
právní úpravou ochrany zákazníků v oblasti cestovního ruchu však tato skutečnost měla
své retrospektivně nevyhnutelné negativní dopady. Nezodpovědný přístup některých
podnikatelů ve spojení s jejich nedostatečnou kontrolou vedly k finančním potížím
velkého počtu cestovních kanceláří a poškozování práv platících zákazníků. Vzhledem
k tomu, že v tomto období Česká republika podepsala Evropskou dohodu zakládající
přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a

8

Tamtéž.
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jejich členskými státy na straně druhé a zavázala se k sblížení svého práva s právem
Evropských společenství v oblasti ochrany spotřebitele mj. i implementací Směrnice
90/314/EHS, chyběl už jenom krůček k přijetí ucelenější právní úpravy cestovní
smlouvy.9 K tomu došlo v souvislosti s přijetím ZCr, který s účinností od 1. října 2000
obohatil smluvní typy zvláštní části OZ v tehdy platném znění o nový smluvní typ cestovní smlouvu. Důvodová zpráva ZCr přitom výslovně uvádí, že příčinou začlenění
nového smluvního typu jsou vedle nutnosti transpozice Směrnice 90/314/EHS (která
však neobsahuje výslovný požadavek, aby členské státy upravily práva a povinnosti
stran při poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu v rámci samostatného
smluvního typu), již zmiňované nepříliš dobré dosavadní zkušenosti zákazníků
s podnikateli v oblasti cestovního ruchu. Nutno poznamenat, že tato historicky druhá
novela OZ v tehdy platném znění, promítající do vnitrostátního právního řádu České
republiky směrnici ES na ochranu spotřebitele, byla jen dílčím provedením jedné
směrnice – soukromé právo v České republice v té době neobsahovalo obecné zakotvení
ochrany spotřebitele (legální pojem spotřebitel byl do českého právního řádu zaveden až
v roce 2000 zákonem č. 367/2000 Sb., kterým se mění OZ v tehdy platném znění).10
Výše zmíněné potíže s nezodpovědným chováním poskytovatelů služeb v oblasti
cestovního ruchu nebyly cizí ani německému ekonomickému a právnímu prostředí.
V důsledku nepřerušeného rozvoje tržního hospodářství v západní části země však
nastoupily o poznání dříve – již v 70. letech 20. století. Počátkem sedmdesátých let ani
v Německu neexistovala ucelená právní úprava cestovní smlouvy, na rozdíl od českého
pojetí se však praxe v této oblasti opírala o úpravu smlouvy o dílo, což ve své tehdejší
judikatuře posvěcoval i BGH.11 Němečtí podnikatelé - poskytovatelé zájezdů si
v období před kodifikací cestovní smlouvy oblíbili využívání všeobecných obchodních
podmínek, v jejichž rámci si zajišťovali rozsáhlé zproštění jakékoli zodpovědnosti za
nedostatky poskytovaných služeb. Skutečnost, že právní úprava cestovní smlouvy byla i
v Německu jednoznačně vynucena praktickými problémy dokazuje i to, že její základní

9
10

HULMÁK, M. in: c. d., str. 2452 - 2453.
SELUCKÁ, M. in: ŠVESTKA J., SPÁČIL J., ŠKÁROVÁ M., HULMÁK M. a kol., Občanský
zákoník II. § 460-880. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, str. 2200 – 2201.
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principy byly převzaty mj. i z několika rozhodnutí BGH, vynesených mezi lety 1972 –
1974. Je přitom třeba si uvědomit rozměr, v jakém v tomto období k poskytování služeb
cestovního ruchu v Německu docházelo. Narůstající blahobyt společnosti zejména
západního Německa způsobil nebývalý rozmach masového turizmu. V roce 1978
například absolvovalo alespoň jeden zájezd více než 56,8 % obyvatel starších 14 let (tj.
26,1 milionů Němců), přičemž šlo převážně o cesty do zahraničí.12
Žaloby nespokojených cestujících se tak neustále množily. Jak se však ukazovalo,
samotná rozhodovací praxe soudů, jež v drtivé většině případů těmto žalobám
vyhovovala a postupně vytvářela určité zásady a standardy poskytování služeb
v cestovním ruchu, nevedla k dosažení žádoucího stavu a k zneužívání silnějšího
postavení podnikateli v této oblasti nepřestalo docházet. Proto se ukázal nezbytným
zásah zákonodárce - dne 4.5.1979 byl přijat zákon o cestovní smlouvě, který nabyl
účinnosti dne 1.10.1979 a do BGB za smlouvu o dílo začlenil nová ustanovení §§ 651a
až 651k. Původním plánem bylo přijmout rozsáhlou právní úpravu cestovní smlouvy
v samostatném zvláštním zákoně. K tomu účelu vypracovala vláda v rozmezí let 1973 –
1976 návrh zákona o cestovní smlouvě. Inspirovala se přitom Mezinárodní Bruselskou
úmluvou o cestovní smlouvě ze dne 23. dubna 1970, která nakonec nebyla ratifikována
a dosud nenabyla účinnosti. Právní výbor Spolkového sněmu, jemuž byl návrh v roce
1977 předložen, ho však podrobil rozsáhlé kritice, a to zejména pro jeho „přehnaně
perfekcionistický přístup“ a proto, že zařazením cestovního práva vedle BGB
prohluboval roztříštěnost v té době už beztak poměrně atomizované úpravy
občanskoprávních vztahů. Tehdejší opozice dokonce vnímala navrhovanou právní
úpravu jako zbytečnou, a to s odkazem na miliony zájezdů, jež úspěšně proběhly za
použití smlouvy o dílo a také na již zmiňovanou rozsáhlou judikaturu BGH, která praxi
dle opozice zcela dostatečně korigovala tam, kde to bylo nezbytné. Z těchto důvodů
bylo od provedení úpravy samostatným zákonem nakonec upuštěno a upřednostněno
bylo tzv. úsporné řešení, jež se nakonec promítlo v jedenácti nových paragrafech BGB.
Samozřejmě, oproti původně navrhované úpravě došlo i k výrazným obsahovým

11

KALLER, P., NJW-Schriftenreihe - Reiserecht. 2. Auflage. München: Verlag C.H. Beck, 2005, str.
3. K odlišnému koncepčnímu pojetí cestovní smlouvy v obou právních úpravách viz dále v kapitole
3.
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restrikcím, což bylo dle převažujícího názoru odborné veřejnosti na újmu
srozumitelnosti i konzistentnosti úpravy. Určité nesrovnalosti a nepřesnosti lze
v předmětných ustanoveních nalézt dodnes - i proto je téma cestovní smlouvy
neustálým zdrojem podnětů pro rozhodovací praxi německých soudů i právní teoretiky.
Právní úprava cestovní smlouvy byla v Německu od jejího zavedení třikrát výrazněji
modifikována. Poprvé tomu bylo v roce 1994 v souvislosti s přijetím Směrnice
90/314/EHS a její implementací do německého vnitrostátního práva. Tato implementace
však byla provedena s výrazným zpožděním, což pro Německo nezůstalo bez následků
– k tomu viz níže. Dalších významnějších změn pak úprava cestovní smlouvy v BGB
doznala v důsledku přijetí tzv. Druhého zákona ke změně předpisů o cestovním právu ze
dne 23.7.2001, který nabyl účinnosti dne 1.7.2001. Zatím naposled byla předmětná
ustanovení

měněna

při

generální

modernizaci

závazkového

práva

(tzv.

Schuldrechtsmodernisierung) , která byla v Německu provedena s účinností dne
1.1.2002.13

12
13

HIPPEL, E. von, Verbraucherschutz. 3. neubearbeitete Auflage. Tübingen: Mohr, 1986, str. 255.
HOFBAUER, M., c. d., str. 17.
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2.3 Směrnice 90/314/EHS
Již bylo nastíněno, že dnešní úprava cestovní smlouvy v právních řádech evropských
států vychází zejména ze Směrnice 90/314/EHS. Lze říci, že primárním účelem této
směrnice je zavést tzv. minimální standard ochrany práv spotřebitele tak, aby v rozporu
s principy fungování Evropského společenství a hlavními svobodami vyjádřenými ve
Smlouvě o založení Evropského společenství nedocházelo z důvodů velkých odlišnosti
mezi jednotlivými právními řády v této oblasti k odrazování spotřebitelů jednoho
členského státu od nákupu tzv. souborných služeb cestovního ruchu v jiném členském
státu.14 Tematicky Směrnice 90/314/EHS obsahuje čtyři reglementační okruhy:
 informace pro spotřebitele (zákaz poskytování klamavých informací,
minimální obsahové požadavky na informace v katalozích, minimální rozsah
informací poskytnutých spotřebiteli před uzavřením smlouvy resp. začátkem
cesty);
 smluvní právo (minimální požadavky na formu a obsah cestovní smlouvy,
povinná možnost převoditelnosti rezervace ze spotřebitele na jinou osobu,
změny cen umožněny pouze za zvláštních okolností, práva spotřebitele v případě
změny smlouvy ze strany organizátora, v případě neposkytnutí podstatné části
služeb po odjezdu povinnost organizátora podniknout opatření k nápravě,
případně poskytnout spotřebiteli náhradu vzniklé škody resp. umožnit mu
návrat);
 ručení (organizátor/prodejce ručí za řádné plnění závazků ze smlouvy bez
ohledu na subjekt, který je má přímo splnit a odpovídají spotřebiteli za škodu
vzniklou nesplněním smlouvy, v případě reklamace se prodejce/organizátor
musí usilovat o nalezení vhodných řešení);
 opatření

pro

případ

insolventnosti

organizátora/prodejce

(organizátor/prodejce musí předložit dostatečné záruky pro vrácení vložených

14

Směrnice 90/314/EHS, Preambule.
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prostředků a pro návrat spotřebitele v případě platební neschopnosti nebo
úpadku). 15
Právní předpisy, přijaté členskými státy k provedení této směrnice byly detailně
prozkoumány Evropskou komisí, přičemž byl zjištěn velice rozdílný přístup
k implementaci, dán mj. formulací jednotlivých ustanovení směrnice, jež ponechává
poměrně široký prostor k různým interpretacím. Přístupy českého a německého
zákonodárce ke kodifikaci práva v oblasti úpravy vztahů mezi podnikateli a spotřebiteli
při poskytování služeb cestovního ruchu v souvislosti s implementací Směrnice
90/314/EHS jsou ve svých odlišnostech a podobnostech předmětem následujících
stránek.
Na závěr této podkapitoly je ještě vhodné zmínit, že Směrnice 90/314/EHS společně
s dalšími sedmi směrnicemi tvořícími tzv. spotřebitelské acquis v současnosti podléhá
přezkumu Evropské komise, zahájenému již v roce 2004. Záměrem je „dosažení
skutečného spotřebitelského vnitřního trhu a nastolení správné rovnováhy mezi vysokou
úrovní ochrany spotřebitele a konkurenceschopnosti podniků při současném zajištění
přísného dodržování zásady subsidiarity“.16

15

16

EUROPÄISCHE KOMMISSION, SEK/1999/1800: Bericht über die Durchführung der Richtlinie
90/314/EWG über Pauschalreisen in den innerstaatlichen Rechtsvorschriften der EGMitgliedstaaten, Brüssel, 1999, s. 6, dostupný z WWW: http://edz.bib.uni-mannheim.de/wwwedz/pdf/sek/1999/sek-1999-1800.pdf [cit. 2012-4-21].
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, Zelená kniha o přezkumu spotřebitelského acquis,
Brusel,
8.2.2007,
dostupný
z WWW:
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/green-paper_cons_acquis_cs.pdf
[cit.
2012-4-15], s. 3.
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2.4 Východiska, koncepce a systematika aktuální právní úpravy
Právní úprava cestovní smlouvy je obsažena v ustanoveních §§ 852a až 852k OZ. Jak
již bylo výše zmíněno, jde o zvláštní smluvní typ, jež zapracovává ustanovení Směrnice
90/314/EHS a jehož účelem je reflektovat praktické problémy v oblasti poskytování
zájezdů, vznikající v moderní společnosti v souvislosti s rozvojem turistiky, zejména
tedy ochrana zákazníka a zamezení zneužívání postavení silnější strany, jíž je zpravidla
provozovatel cestovní kanceláře. Základní pojmy v oblasti poskytování cestovních
služeb, které v rámci svého pojmosloví používá i OZ (zájezd, cestovní kancelář,
zákazník) vymezuje ZCr, jenž pojem cestovní smlouvy do OZ zavedl a zapracovává
tutéž směrnici. Ustanovení o cestovní smlouvě je tedy potřeba vykládat v kontextu
s tímto zákonem a samozřejmě také v souladu se spotřebitelským acquis, tj. zejména
s obecnou ochranou spotřebitele obsaženou v §§ 55 a 56 OZ. Cestovní smlouva může
být sjednána ve vztahu B2C (business to consumer – podnikatel a spotřebitel), ale i
mezi B2B (business to business – podnikatelé mezi sebou) či B2G (podnikatel a stát
nebo

samosprávná

korporace

v případě

obstarávání

věcí

veřejného

zájmu).

V posledních dvou případech půjde o tzv. kombinovaný obchod – kromě ustanovení §
852a a n. OZ se na takový vztah v ostatních otázkách použijí v souladu s § 261 odst. 6
ObchZ ustanovení citovaného zákona. Na vztah B2C, který při uzavírání cestovních
smluv převažuje a jenž je i primárním předmětem této práce, se budou aplikovat již
výše zmíněná ustanovení OZ o ochraně spotřebitele.17
Spotřebitelem přitom byla z pohledu českého práva až do 1. srpna 2010, tedy do nabytí
účinnosti zákona č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich
aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, i právnická osoba, která
nejednala v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tato úprava byla
důsledkem přesahující transpozice Směrnice 93/13/EHS, která ve svém čl. 2 písm. b),
kde spotřebitele definuje, o právnických osobách v tomto smyslu neuvažuje. Podnětem
k zúžení definice spotřebitele v OZ byl zejména vývoj judikatury ESD, která
právnickou osobu za spotřebitele nepovažuje a také nové sekundární předpisy Evropské

17

SELUCKÁ, M.in: c. d., str. 2202.
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unie, které naznačují tendenci k principu maximální harmonizace i v oblasti
spotřebitelského práva.18 Názory odborné veřejnosti na tuto otázku se liší, z důvodů
rozsahu a systematiky této práce se jimi autorka nebude podrobněji zabývat.
Co je však v této souvislosti pro účely pojednávané problematiky nutné zmínit je
skutečnost, že ačkoli Směrnice 90/314/EHS používá pojmu spotřebitel (německé znění
„Verbraucher“, anglické znění „consumer“), nemá tím na mysli spotřebitele v úzkém
smyslu slova, tedy tak jak jej definuje Směrnice 93/13/EHS a v návaznosti na tuto
směrnici také vnitrostátní právní řády členských států. Spotřebitelem ve smyslu čl. 2
odstavce 4. Směrnice 90/314/EHS je totiž každá „osoba, která si koupí nebo se zaváže,
že si koupí, soubor služeb nebo jakákoli osoba, jejímž jménem se hlavní smluvní strana
zavazuje ke koupi souboru služeb nebo jakákoli osoba, na kterou hlavní smluvní strana
nebo ostatní příjemci převedou soubor služeb“. To je také důvod, proč v příslušných
ustanoveních o cestovní smlouvě OZ hovoří o zákazníkovi a BGB o cestujícím („der
Reisende“). I když je tedy Směrnice 90/314/EHS považována za součást tzv.
spotřebitelského acquis, ustanovení v ní obsažená nelze považovat za právo ochrany
spotřebitele v pravém smyslu, protože chrání veškeré subjekty, které se cestovní
smlouvy účastní na straně příjemce služeb, tedy i podnikatele. I když se tedy ustanovení
§§ 52 až 57 OZ na cestovní smlouvu jako takovou neuplatní automaticky19, neznamená
to, jak již bylo zmíněno, že by spotřebitel v těchto typech právních vztahů zůstal bez
obecné ochrany, obsažené zejména v §§ 55 a 56 OZ. Ustanovení §§ 53 odst. 2 až 9 a §
53a se však na cestovní smlouvu neuplatí vůbec. Vyplývá to z § 54 písm. g), který
výslovně vylučuje tato ustanovení z aplikace v případě smluv o ubytování, dopravě,
stravování nebo využití volného času, pokud jsou poskytovány v určeném termínu nebo
době. Toto vymezení již vzhledem k definici zájezdu bude na cestovní smlouvu
dopadat.20
Současná úprava cestovní smlouvy je tedy obsažena v jedenácti paragrafech části osmé
(závazkové právo), hlavy dvacáté první (cestovní smlouva) OZ a je zařazena jako

18

19

PALLA, T., Právnická osoba jako spotřebitel? Už ne. dostupný z WWW:
http://www.epravo.cz/top/clanky/pravnicka-osoba-jako-spotrebitel-uz-ne-63811.html [cit. 2012-421].
jinak ŠÍMA, A. in: FIALA, J., KINDL, M. a kol., Občanský zákoník, Komentář. II. díl. 1. vyd.
Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, str. 1575.
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poslední ze zvlášť upravených smluvních typů. Zákonodárcem zvolenou systematiku
lze nastínit následovně:
 vymezení smluvního typu (§ 852a OZ)
 podstatné náležitosti cestovní smlouvy (§ 852b OZ)
 jednostranné zvýšení ceny zájezdu provozovatelem cestovní kanceláře (§ 852c
OZ)
 informační povinnosti provozovatele cestovní kanceláře (§ 852d OZ)
 změny smlouvy z podnětu provozovatele cestovní kanceláře (§ 852e OZ)
 změny smlouvy z podnětu zákazníka (§ 852f OZ)
 odstoupení od smlouvy zákazníkem (§ 852g OZ)
 odstupné pro případy odstoupení zákazníka a vrácení plnění cestovní kanceláří
(§ 852h OZ)
 odpovědnost provozovatele cestovní kanceláře za porušení závazků ze smlouvy
(§ 852i OZ)
 zproštění odpovědnosti provozovatele cestovní kanceláře (§ 852j OZ)
 pomoc provozovatele cestovní kanceláře zákazníkovi v nesnázích (§ 852k OZ)
Již bylo zmíněno, že úprava cestovní smlouvy jako samostatného smluvního typu se
z různých, zejména sociálně-politických důvodů v Německu objevila o více než 20 let
dříve než v České republice. Německá právní úprava se tedy při svém vzniku na rozdíl
od té české neopírala a nevycházela ze Směrnice 90/314/EHS, i když jí později byla
přizpůsobena. Není proto ničím překvapivým, že systematika ustanovení §§ 651a až
651m zařazených v knize 2 (právo závazkových vztahů), oddíl 8 (jednotlivé závazkové
vztahy), nadpis 9 (smlouva o dílo a podobné smlouvy), podnadpis 2 (cestovní smlouva)
BGB je odlišná od systematiky zvolené pro úpravu cestovní smlouvy v OZ, a to přesto,
že se svými třinácti paragrafy je s českou úpravou na první pohled rozsahově
srovnatelná. Německý zákonodárce úpravu cestovní smlouvy pojal a rozčlenil
následovně:

20

HULMÁK, M. in: c. d., str. 2458.
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 vymezení smluvního typu (§ 651a BGB)
 postoupení práv ze smlouvy (§ 651b BGB)
 náprava vadného plnění ze strany pořadatele zájezdu (§ 651c BGB)
 povinná sleva z ceny zájezdu při vadném plnění (§ 651d BGB)
 výpověď cestovní smlouvy ze strany cestujícího pro vady zájezdu (§ 651e BGB)
 náhrada škody ze strany pořadatele zájezdu (§ 651f BGB)
 lhůta pro uplatnění vad, promlčení (§ 651g BGB)
 přípustné omezení odpovědnosti pořadatele zájezdu (§ 651h BGB)
 odstoupení před počátkem zájezdu (§ 651i BGB)
 výpověď z důvodů vyšší moci (§ 651j BGB)
 pojištění pořadatele zájezdu (§ 651k BGB)
 výměnné školní pobyty (§ 651l BGB)
 odchylná ujednání (§ 651m BGB)
Již na první pohled je zjevné, že úprava cestovní smlouvy v BGB neobsahuje žádné
informační povinnosti pořadatele zájezdu. Je to proto, že tato problematika je upravena
ve zvláštním právním předpise, a to v nařízení o informačních a důkazních
povinnostech podle občanského práva - BGB-InfoV, které nabylo účinnosti 9. ledna
2002 a nahradilo původní nařízení o informačních povinnostech pořadatelů zájezdů, jež
bylo k doplnění úpravy cestovní smlouvy v BGB přijato v souvislosti s provedením
Směrnice 90/314/EHS dne 14.11.1994 (původní nařízení bylo v podstatě převzato do
oddílu 3 BGB-InfoV - informační a důkazní povinnosti pořadatelů zájezdů).21 I když
BGB-InfoV původně obsahovalo i ustanovení týkající se povinností poskytovat
informace v dalších oblastech ochrany spotřebitele22, jeho převážná část byla přesunuta
do EGBG a v dnešní formě již z předpisu v podstatě zbylo pouze jakési torzo, upravující
pouze informační povinnosti pořadatelů zájezdů pro účely cestovní smlouvy. Je to mj. i
důsledek skutečnosti, že BGB-InfoV bylo již od svého přijetí odbornou veřejností

21
22

HOFBAUER, M., c. d., str. 17.
Např. informační povinnosti v souvislosti s implementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady
97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku, ve
znění pozdějších předpisů, nebo Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES ze dne 26. října
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kritizováno, a to zejména proto, že se považovalo za nežádoucí, aby materie tak důležitá
pro ochranu spotřebitele byla kodifikována pouze na úrovni podzákonného právního
předpisu, jímž soudy při svém rozhodování nejsou vázány.
Na tomto místě je nutné zmínit, že Německo nepřizpůsobilo svoji právní úpravu
požadavkům Směrnice 90/314/EHS včas. Členské státy byly povinny tuto směrnici
implementovat nejpozději do 31.12.1992, avšak německý zákonodárce kvůli
problémům s realizací jejího článku 7. týkajícího se pojištění organizátorů zájezdů pro
případ insolvence, tento termín nestihlo a směrnici provedlo až s účinností ode dne 1.7
resp. 1.11.1994, což nezůstalo pro Německo bez nepříznivých následku, jak bude dále
vyloženo v podkapitole 3.7.5. této práce.23
Co se týče osobní působnosti úpravy cestovní smlouvy v BGB lze konstatovat, že
ustanovení §§ 651a až 651m BGB se použijí rovněž jak na podnikatele, tak
nepodnikatele. Výrazným rozdílem oproti české úpravě (a také specifikem ve srovnání
s ostatními evropskými úpravami24) však je, že za pořadatele zájezdu lze považovat i
nepodnikatele – rozhodující je faktické hledisko, tedy organizace zájezdu resp.
poskytnutí souvisejících služeb. Z hlediska německého práva lze tedy z hlediska
cestovního práva a aplikace příslušných ustanovení BGB uvažovat i o vztahu C2C
v případě, že jeden ze subjektů zájezd fakticky organizuje, a to dokonce i když jde o
činnost příležitostního charakteru. Jako pořadatel zájezdu (anebo dle konkrétních
okolností zprostředkovatel zájezdu) ve smyslu citovaných ustanovení tedy bude
nahlížena například i škola nebo sportovní klub pořádající příležitostní výlety pro děti
nebo také lokální deník, organizující zájezd pro své čtenáře (v německy hovořících
zemích zcela běžné tzv. Leserreisen).25
Ve vztahu k spotřebitelům platí obdobně to, co bylo výše řečeno v souvislosti s českou
právní úpravou – kromě ustanovení BGB a BGB-InfoV se práva cestujícího, který je
spotřebitelem, budou navíc řídit i ustanoveními, které zapracovávají Směrnici

23
24
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1994 o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva k dočasnému
užívání nemovitostí.
STÖHR, K., Schadenersatzansprüche wegen verspäteter Umsetzung der EG-Pauschalreiserichtlinie
– eine Bilanz, in Die neue juristische Wochenschrift (NJW), 1999, str. 1063.
srov. HULMÁK, M. in: c. d., str. 2454.
NIEHUUS, M., Reiserecht in der anwaltlichen Praxis. 3. Auflage. Bonn: Deutscher Anwaltverlag,
2008, str. 30.
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93/13/EHS. V případě do německého právního řádu to jsou ustanovení §§ 305 odst. 2 a
3, 308 a 309 zařazené v knize 2 (právo závazkových vztahů), oddíl 2 (úprava práv a
povinností prostřednictvím všeobecných obchodních podmínek) BGB a § 46b EGBG.
Spotřebitele přitom německé právo rovněž chápe jednoznačně jako fyzickou osobu,
přičemž definice obsažená v § 13 BGB takřka totožně s § 52 odst. 4 OZ stanoví, že
spotřebitelem je fyzická osoba, která činí právní úkon pro účel, který nesouvisí s její
podnikatelskou činností nebo se samostatným výkonem jejího povolání.
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3.

C E S T O V N Í S M L O U VA

Cestovní smlouva je smlouva, kterou uzavírají provozovatel cestovní kanceláře a
zákazník. Provozovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout zákazníkovi zájezd a
zákazník se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu. Jak již bylo naznačeno, v minulosti
vznikaly diskuse ohledně otázky, jaký charakter cestovní smlouva ve své podstatě má. I
když tato otázka od dob, kdy samostatný smluvní typ v zákonicích chyběl, vcelku
pochopitelně poněkud ztratila ze svého praktického významu, odpověď na ni může i
dnes pomoct při interpretaci příslušných zákonných ustanovení a sloužit k lepšímu
pochopení přístupu zákonodárců i soudů k této problematice v jednotlivých právních
řádech a může být také velice praktická při rozhodování o přípustnosti použití analogie
s úpravou jiného smluvního typu.26
Jak vyplývá i z jejího systematického zařazení v BGB, cestovní smlouva je v Německu
dodnes považována za zvláštní typ smlouvy o dílo. To je však dáno zvláštním
charakterem smlouvy o dílo v rámci BGB, která zahrnuje jakékoliv provedení práce
(Herstellung des Werkes), aniž by se vyžadoval hmotný výsledek (tedy např. doprava,
umělecké vystoupení, obstarání financování). Odlišením od služební smlouvy
(Dienstvertrag) je odpovědnost za výsledek. I když se s podobným názorem lze setkat i
v české odborné literatuře27, jde o názor ojedinělý, většinou odborné veřejnosti
odmítaný a v souvislosti s přijetím NOZ již lze říci, že i překonaný.28 I když je
nesporné, že i u plnění povinností z cestovní smlouvy provozovatelem cestovní
kanceláře existuje určitá odpovědnost za výsledek, nejde o výsledek hmotný - dílem ve
smyslu ustanovení § 536 odst. 2 OZ přitom zásadně musí být hmotná věc. Cestovní
smlouvu je spíše možno považovat za určitý typ smlouvy obstaravatelské, tedy příkazní.
Provozovatel cestovní kanceláře totiž nemá povinnost osobně poskytnout ubytovací,
přepravní a další služby v rámci zájezdu – má pouze povinnost tato plnění zajistit.
V této souvislosti se terminologie použitá v ustanovení § 852a odst. 1 OZ mj. i
26
27
28

HULMÁK, M. in: c. d., str. 2457.
srov. např. FIALA, J., HOLUB, M., BIČOVSKÝ, J., Občanský zákoník - poznámkové vydání. 12.
vydání. Praha: Linde, a.s., 2006, str. 825.
srov. HULMÁK, M. in: c. d., str. 2456.
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vzhledem k definici pojmu zájezd, která bude předmětem dalšího výkladu, jeví jako
nepřesná, když se provozovatel cestovní kanceláře cestovní smlouvou zavazuje, že
„zákazníkovi poskytne zájezd“. Tento nedostatek bude s nabytí účinnosti NOZ napraven
- § 2521 citovaného zákona již namísto poskytnutí zájezdu mnohem vhodněji mluví o
obstarání souboru služeb cestovního ruchu. Zařazení smlouvy o zájezdu mezi závazky
ze smluv příkazního typu také odstraňuje veškeré pochybnosti o charakteru tohoto
smluvního typu v české právní teorii.
Praktické problémy, s nimiž se zákonodárci i soudy jak na úrovni Evropské unie, tak
jednotlivých členských států potýkají, pravidelně působí skutečnost, že mezi
zákazníkem a skutečným poskytovatelem jednotlivých služeb patřících k zájezdu
neexistuje žádný přímý právní vztah. Je to typické například při odpovědnosti
ubytovatele za vnesené věci, dopravce za škodu na zavazadlech nebo absence
legitimace k plnění z pojištění poskytovatelů konkrétních plnění. Vztahy mezi
zákazníkem a poskytovatelem konkrétních služeb však můžou být v praxi ošetřeny
uzavřením smlouvy mezi provozovatelem cestovní kanceláře jako zástupcem
poskytovatele a zákazníkem, poukázkou či postoupením pohledávky nebo uzavřením
dílčích smluv v souvislosti s realizací služeb zahrnutých do zájezdu. Skutečnost, že
mezi zákazníkem a poskytovatelem konkrétních služeb existuje další smluvní vztah,
nevylučuje existenci řádné cestovní smlouvy, jejímž předmětem je zájezd zahrnující
tyto konkrétní služby. I když cestovní smlouva není pojmově spotřebitelskou smlouvou,
na straně zákazníka musí vždy stát spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) ZOS.
Právní úprava cestovní smlouvy tedy dopadá na úplatné zajištění zájezdu pouze v tom
případě, je-li zájezd určen ke spotřebě. Jako příklad lze uvést dva podnikatele –
v případě, že na základě smlouvy mezi nimi dojde k zajištění konference, obchodní
cesty nebo zájezdu jako odměny pro zaměstnance, tedy při vzniku smlouvy je
s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se týká jejich podnikatelské činnosti, jde
o cestovní smlouvu se subsidiárním použitím ustanovení ObchZ. V případě, že by však
na základě smlouvy byl poskytnut zájezd pro účely dalšího podnikání druhé strany, o
cestovní smlouvu by nešlo.29

29

HULMÁK, M. in: c. d., str. 2458.
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3.1 Subjekty cestovní smlouvy a další základní pojmy
3.1.1 Organizátor, provozovatel cestovní kanceláře, pořadatel zájezdu,
prodejce, cestovní agentura, zprostředkovatel zájezdu
Definici provozovatele cestoví kanceláře nalezneme v § 2 ZCr (jak OZ tak ZCR dále
používají zkratku „cestovní kancelář“). Cestovní kanceláří se podle tohoto ustanovení
rozumí podnikatel, který je na základě koncese oprávněn organizovat, nabízet a
prodávat zájezdy. Provozovatel cestovní agentury (nebo „cestovní agentura“) ve smyslu
§ 3 ZCr sice sama uzavřít nemůže, může však stejně jako cestovní kancelář poskytovat
další služby uvedené v § 2 odst. 2 ZCr, zejména nabízet a prodávat jednotlivé služby
cestovního ruchu, organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a
prodávat jiné cestovní kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání, zprostředkovávat
prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo celého zájezdu pro jinou cestovní
kancelář nebo prodávat věci související s cestovním ruchem (jako např. vstupenky,
mapy, plány, tištěné průvodce, upomínkové předměty). ZCr v dalších odstavcích § 3
stanoví další specifické povinnosti cestovní agentury, jako například povinnost označit
provozovnu a další své materiály slovy „cestovní agentura“ nebo začlenit toto označení
již přímo do obchodní firmy, uvádět v materiálech informaci, pro kterou cestovní
kancelář je prodej zájezdu zprostředkován, před uzavřením cestovní smlouvy jménem
konkrétní cestovní kanceláře předložit zákazníkovi na jeho žádost k nahlédnutí doklad o
pojištění pro případ úpadku apod. Tyto povinnosti zákon cestovním agenturám ukládá
právě z důvodu, že mezi cestovní agenturou a zákazníkem nemůže platně vzniknout
cestovní smlouva, a tudíž se na tento smluvní vztah neuplatní příslušná ustanovení OZ
upravující tento smluvní typ a obsahující různá ustanovení na ochranu zákazníka.
Směrnice 90/314/EHS ve svém čl. 2 odst. 3 používá pojmu „prodejce“, kterého chápe
jako osobu, která prodává nebo nabízí k prodeji soubor služeb sestavený organizátorem.
Pojetí cestovní agentury této definici odpovídá.
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Zatímco provozování cestovní agentury je podobně jako průvodcovská činnost v oblasti
cestovního ruchu ohlašovací volnou živností30, pro provozování cestovní kanceláře platí
režim výrazně přísnější. Jde o koncesovanou živnost, uvedenou v Příloze 4 ŽZ, pro jejíž
udělení musí žadatel disponovat požadovaným stupněm vzdělání. Vyžaduje se
vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a oboru zaměřeném na cestovní ruch,
nebo vyšší odborné vzdělání se zaměřením na cestovní ruch, nebo střední vzdělání
s maturitní zkouškou se zaměřením na cestovní ruch; v případě vzdělání s jiným
zaměřením nebo kvalifikačních resp. rekvalifikačních osvědčení dle zvláštních právních
předpisů se vyžaduje praxe v oboru v trvání 1-6 let. Další podmínky pro vydání
koncesní listiny stanoví ZCr ve své Hlavě II, § 5 odst. 1a 2 - žadatel musí ke své žádosti
předkládané příslušnému ministerstvu (v tomto případě jde v souladu s Přílohou 4 ŽZ o
Ministerstvo pro místní rozvoj) připojit smlouvu s pojišťovnou o pojištění v rozsahu
stanoveném v § 6 až 8 ZCr, podnikatelský záměr obsahující specifické údaje, dále
prohlášení, že nedošlo ke skutečnostem uvedeným v § 5 odst. 4 písm. b) ZCr (tyto
skutečnosti se týkají zrušení živnostenského oprávnění k provozování cestovní
kanceláře nebo cestovní agentury z důvodu porušení povinností uložených zákonem
nebo kvůli úpadku, přičemž údaje v této souvislosti se zjišťují jak u žadatele – fyzické
nebo právnické osoby - přímo, tak u dalších subjektů, v jejichž statutárních orgánech
fyzická osoba, která je žadatelem nebo členem jeho statutárního orgánu, vystupovala) a
konečně prohlášení o předpokládaném datu zahájení činnosti.
Český zákonodárce tedy pojal provozovatele cestovní kanceláře v podstatě stejně, jak
jej definuje Směrnice 90/314/EHS ve svém čl. 2 odst. 2, která za „organizátora“
považuje osobu, která jinak než příležitostně organizuje souborné služby a prodává je
nebo je nabízí k prodeji přímo nebo prostřednictvím prodejce.
Je tedy zjevný již v úvodu této kapitoly naznačený rozdíl oproti německé úpravě, která
jde

zjevně

nad

rámec

Směrnice

90/314/EHS,

když

u

pořadatele

zájezdu

(„Reiseveranstalter“) nejen, že nevyžaduje podnikatelskou činnost, ale ani činnost
opakovanou. I když výslovná definice v BGB chybí, za organizátora zájezdu se
považuje každý subjekt, který na vlastní odpovědnost poskytuje vlastní soubor
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cestovních služeb, přičemž jako dodavatele těchto služeb využívá třetích osob.
K odlišení od pouhého zprostředkovatele je rozhodující vnímání cestujícího, a to
zejména s ohledem na sestavení katalogu. V případě osob, které jako pořadatel zájezdu
vystupují pouze příležitostně a tato činnost není jejich podnikatelskou činností, se však
neuplatní ustanovení § 651k, chránící cestující před insolvencí pořadatele zájezdu a
neplatí pro ně ani informační povinnosti dle BGB-InfoV.31 Určitý zmatek v souvislosti
s výkladem na tomto místě způsobuje německé pojmosloví, které výraz „cestovní
kancelář“ („Reisebüro“) v teorii, odborné literatuře i praxi používá jako synonymum
pro „zprostředkovatele zájezdu“ („Reisevermittler“), jímž se rozumí provozovatel
cestovní agentury (ZCr a OZ) resp. prodejce (Směrnice 90/314/EHS). Pro určení
rozsahu, v jakém je zprostředkovatel zájezdu resp. cestovní kancelář ve smyslu
německého práva vázán příslušnými ustanoveními BGB o cestovní smlouvě se rozlišují
čtyři různé funkce, které v praxi může plnit: (i) zprostředkování jediného druhu „cizí“
služby cestovního ruchu – tj. například prodej jízdenek, (ii) nabídka vlastních dílčích
služeb cestovního ruchu – například provozování autobusové přepravy, (iii) samostatné
sestavování služeb od jednotlivých dodavatelů do jednotlivých souborů služeb a
vystupování jakožto pořadatel zájezdu nebo (iv) nabízení souborných služeb cestovního
ruchu jednotlivých pořadatelů zájezdů.32 Je tedy zjevné, že jak česká úprava cestovní
agentury, tak německá úprava zprostředkovatele zájezdu resp. cestovní kanceláře
vychází u tohoto institutu ze širšího pojetí než Směrnice 90/314/EHS, když prodej
souboru služeb sestavený provozovatelem cestovní kanceláře resp. pořadatelem zájezdů
tvoří jen jednu z možných náplní činnosti cestovní agentury resp. zprostředkovatele
zájezdu (cestovní kanceláře). Stěžejným rozdílem však je, že zatímco u české cestovní
agentury je uzavírání cestovních smluv vlastním jménem vyloučeno, v německém
právním pojetí postavení zprostředkovatele zájezdu (cestovní kancelář) může
s postavením pořadatele zájezdů fakticky zcela splynout. V takovém případě se
ustanovení §§ 651a a n. BGB a příslušná ustanovení BGB Info-V bez jakýchkoli rozdílů
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uplatní jak na pořadatele zájezdu, tak na jeho zprostředkovatele (cestovní kancelář).33
Co se týče živnostenského oprávnění, žádné z těchto služeb nepodléhají koncesi a ani
pro výkon činnosti pořadatele zájezdu není vyžadováno žádné zvláštní vzdělání. Před
zahájením konkrétní činnosti je pouze potřeba tuto činnost oznámit příslušnému
živnostenskému úřadu. Oba typy činností však patří k tzv. živnostem vyžadujícím
dohled („überwachungsbedürftige Gewerbe“), u nichž živnostenské úřady dohlížejí na
jejich provozování, včetně kontroly spolehlivosti provozovatelů. Ustanovení §§ 29 a 38
GewO rovněž stanoví jednotlivé specifické informační a kooperační povinnosti
provozovatelů těchto živností vůči živnostenským úřadům.
Z předchozího výkladu je již zřejmé, že české právo vyžaduje určitou kvalitu subjektu
vystupujícího na straně provozovatele cestovní kanceláře. Důležitou praktickou otázkou
tedy je, co se stane, když smlouvu, jinak odpovídající cestovní smlouvě, se zákazníkem
uzavře na subjekt, který nesplňuje zákonem stanovené znaky cestovní kanceláře.
V takovém případě je nutné použít § 3a ObchZ, který je ve vztahu k § 39 OZ speciálním
ustanovením, a který stanoví povaha nebo platnost právního úkonu není dotčena tím, že
je určité osobě zakázáno podnikat nebo že nemá oprávnění k podnikání. Citované
ustanovení chrání smluvní stranu, činící právní úkon v dobré víře v to, že druhá smluvní
strana splňuje specifické vlastnosti vyžadované zákonem, konkrétně že má k uzavření
daného typu smlouvy všechna potřebná oprávnění. Je zjevné, že absolutní neplatnost
takového právního úkonu by mohla pro zákazníka znamenat nepřiměřenou zátěž - i za
pomoci argumentu a minori ad maius tedy právní teorie i praxe dospívá k závěru, že
cestovní smlouvu uzavřenou zákazníkem s osobou, která není provozovatelem cestovní
kanceláře ve smyslu ZCr a ŽZ, nelze považovat za absolutní neplatnost. Tím však není
dotčeno ustanovení § 49a OZ, na základě kterého by se zákazník mohl domáhat
relativní neplatnosti takové smlouvy, a to z důvodu omylu v osobě. Tento omyl je pak
zcela určitě omylem, jež je ve smyslu citovaného ustanovení pro uskutečnění právního
úkonu rozhodující, jelikož předmětem cestovní smlouvy jsou zájezdy a zákazník má při
jejím uzavírání samozřejmě za to, že druhá smluvní strana má oprávnění zájezdy
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poskytovat a že je chráněn příslušnými ustanoveními zákona. Podstatným závěrem
vyplývajícím z výše uvedeného tedy je, že v případě, že zákazník uzavře cestovní
smlouvu s neoprávněným subjektem, bude zcela na jeho vůli, zda vyvolá účinky
spojené s neplatností právního úkonu nebo bude trvat na řádném splnění takové
smlouvy.34 Závěrem lze poznamenat, že v německém právu problém pojednaný v tomto
odstavci vzhledem k pojetí pořadatele zájezdu není aktuální.

3.1.2 Spotřebitel, zákazník, účastník zájezdu, cestující
V kapitole 2.4 bylo již pojednáno o tom, že když Směrnice 90/314/EHS hovoří o
spotřebiteli, nemá tím na mysli spotřebitele v úzkém smyslu slova, ale každý subjekt
stojící na straně příjemce služeb cestovního ruchu.
Osobou, stojící v rámci cestovní smlouvy podle OZ na straně oprávněného je zákazník.
Ustanovení § 4 ZCr jej definuje jako osobu, která s cestovní kanceláří uzavře cestovní
smlouvu nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je dále i
osoba, na níž byl zájezd převeden za podmínek stanovených zvláštním právním
předpisem. Zvláštním právním předpisem se myslí § 852f OZ, který implementuje jeden
z hlavních požadavků Směrnice 90/314/EHS , vyjádřený v jejím čl. 4 odst. 3, a to že
spotřebitel musí mít za určitých okolností právo převést svou rezervaci (tj. své práva a
povinnosti z cestovní smlouvy) na třetí osobu (pro tuto třetí osobu pak Směrnice
90/314/EHS používá i pojmu „příjemce“). K této problematice více v kapitole 3.4.2.
Zákazníkem bude tedy samozřejmě především osoba, která vlastním jménem na vlastní
účet cestovní smlouvu uzavírá (v terminologii Směrnice 90/314/EHS jde o tzv. hlavní
smluvní stranu). V případě, že daná osoba ve smlouvě uvede i další osoby, které se
zájezdu mají účastnit, stávají se tyto osoby smluvní stranou a zákazníkem ze zákona
(Směrnice 90/314/EHS zde mluví o „ostatních příjemcích“). Podkladem pro tento závěr
jsou obecná ustanovení OZ o přímém zastoupení (§§ 22 – 24 OZ). Je však také možné
cestovní smlouvu uzavřít ve prospěch třetí osoby. V takovém případě půjde o smlouvu
ve prospěch třetího podle § 50 OZ se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Osoba,
v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, se tedy stává oprávněnou až ve chvíli, kdy
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vysloví se smlouvou souhlas, přičemž postačí souhlas v konkludentní podobě.
V případě, že tato osoba s podmínkami cestovní smlouvy souhlasit nebude, smluvní
stranou zůstává v plném rozsahu práv i povinností zákazník, který smlouvu ve prospěch
třetího s cestovní kanceláří uzavřel. Již z podstaty smlouvy ve prospěch třetího vyplývá,
že tato je z cestovní smlouvy pouze oprávněna, nikoli zavázána, provozovatel cestovní
kanceláře tudíž od této osoby až na výjimky, o nichž bude dále pojednáno, nemůže
v zásadě na základě cestovní smlouvy požadovat plnění. Pojem zákazník tedy bude
zahrnovat i třetí osobu, ve prospěch které byla cestovní smlouva uzavřena a která
s touto smlouvou následně vyslovila svůj souhlas. Neobstojí proto například ustanovení
poměrně často obsažená ve všeobecných obchodních podmínkách cestovních kanceláří,
omezující právo osoby, ve prospěch které byla cestovní smlouva uzavřena, reklamovat
porušení smluvních závazků cestovní kanceláře35.
I když je tedy právní koncepce přímého zastoupení i smlouvy ve prospěch třetího je
poměrně jasná a jednoznačně řeší vztah všech subjektů, včetně vzájemných práv a
povinností, praxe tak přehledná již není. Ve formulářových cestovních smlouvách se
zcela běžně vyskytují klauzule, v rámci nichž osoba, která smlouvu podepisuje,
prohlašuje, že je k tomu ostatními osobami, které ve smlouvě jako zákazníky uvádí,
zmocněna36. V případě, že však podepisující osoba nepředloží písemné plné moci (§ 31
odst. 4 OZ), stanou se tyto další osoby stranami cestovní smlouvy pouze v případě, že
s cestovní smlouvou vysloví bez zbytečného odkladu souhlas. V opačném případě bude
ze smlouvy zavázán pouze neoprávněný zmocněnec, který taky může být povinen
uhradit provozovateli cestovní kanceláře škodu, která mu tímto jednáním vznikla (§ 33
odst. 2 OZ).37 Lze uzavřít, že konstrukce zastoupení je pro cestovní kanceláře v praxi
zbytečně komplikovaná. V praxi se totiž s řádnými písemnými plnými mocemi od
dalších potenciálních zákazníků nebo jejich výslovnými dodatečnými souhlasy,
udělenými bez zbytečného odkladu, lze setkat jen výjimečně. Za souhlas bude
(v souladu s konstantní judikaturou vyšších soudů, která v těchto případech připouští
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konkludentní schválení excesu při zastoupení dle citovaného ustanovení OZ38)
například jistě možno považovat úhradu ceny zájezdu těmito osobami. Problémy však
můžou nastat například v případě, že osoba, která o sobě prohlásila, že jedná z titulu
zástupce ostatních osob uvedených v cestovní smlouvě, již při podpisu smlouvy cenu za
všechny tyto osoby uhradila a zájezd byl pořizován například půl roku před jeho
realizací. Je otázka, zda v takovém případě bude možné účast na zájezdu těchto dalších
osob považovat za jejich konkludentní souhlas daný v souladu se zákonným
požadavkem bez zbytečného odkladu. To pak může působit nepřehlednou situaci
ohledně postavení těchto osob a rozsahu a charakteru pro ně z cestovní smlouvy
vyplývajících práv a povinností. Proto se pro praxi jeví o něco praktičtějším (a pro
cestovní kanceláře také výhodnějším), koncipovat právní úkon podepisující osoby, která
ve smlouvě uvádí další osoby, jež se mají zájezdu účastnit, jako smlouvu ve prospěch
těchto osob.39
Pro úplnost je nutné zmínit, že v rámci úpravy cestovní smlouvy v OZ nalezneme i
pojem „účastník zájezdu“ [např. § 852b odst. 3 písm. f), § 852d odst. 1 písm.)]. Jde o
pojem širší, než je pojem zákazník, protože zahrnuje veškeré osoby, které jsou
faktickým příjemcem služeb v rámci zájezdu, přičemž nemusí být stranou cestovní
smlouvy40 (typicky u smluv ve prospěch třetího).
Příslušná ustanovení BGB používají pojem „cestující“, přičemž legální definici
(podobně jako tomu je u pořadatele, zprostředkovatele zájezdu nebo cestovní kancelář
v pojetí německého práva) v tomto ani jiném zákoně nenalezneme. Odborná literatura
vychází z definice spotřebitele v čl. 2 odst. 4 Směrnice 90/314/EHS a cestujícího
definuje jako osobu, která vlastním jménem objednává zájezd, přičemž není
rozhodující, zda bude i vlastním příjemcem s tím spojených služeb. Německá teorie
s typickou precizností zdůrazňuje, že cestujícím však nebude pořadatel zájezdu ve
vztahu k dodavateli služeb v zájezdu zahrnutých. Takové upozornění se jeví jako
nadbytečné - jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, v případě, že zájezd se neprodává
k přímé spotřebě, ale je určen k dalším podnikatelským aktivitám, o cestovní smlouvu
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vůbec nepůjde; tento princip vyplývá ze Směrnice 90/314/EHS a je proto společný
české i německé právní úpravě.41 Podobně jako v českém právu, i zde se zcela logicky a
v souladu s principy zastoupení dovozuje, že smluvním partnerem pořadatele zájezdu je
i osoba, jejímž jménem osoba podepisující cestovní smlouvu uzavřela. I když koncepce
smluvního zastoupení obsažená v § 177 BGB je české úpravě analogická, odstavec 2
citovaného ustanovení navíc stanoví, že souhlas osoby, za kterou neoprávněný zástupce
jednal, se považuje za odepřený, není-li poskytnut ve lhůtě dvou týdnu následujících po
výzvě smluvního protějšku neoprávněného zástupce. Tato domněnka v praxi může
pomoct eliminovat vznik výše naznačeného problému ohledně nejasností, zda
dodatečný souhlas byl či nebyl řádně udělen. Na základě konceptu smlouvy ve prospěch
třetích osob (§ 328 BGB opět velmi obdobně příslušným ustanovením OZ) pak budou
z cestovní smlouvy oprávněny i osoby, v jejichž prospěch smlouva byla uzavřená. Za
použití § 1357 BGB (právní úkony k uspokojení životních potřeb) může za určitých
podmínek (týkajících se zejména přiměřenosti ceny zájezdu příjmům domácnosti) jeden
z manželů cestovní smlouvu uzavřít pro druhého manžela i bez dalšího zvláštního
zmocnění. I když se autorka v české odborné literatuře ani judikatuře nesetkala
s výslovnou zmínkou na toto téma, je názoru, že s odkazem na ustanovení § 21 zákona
č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, by bylo v praxi za určitých podmínek (opět
přiměřenost ceny zájezdu k příjmům manželů, dobrá víra jednajícího manžela apod.)
nutné učinit stejný závěr. Odborná literatura pak shodně s judikaturou německých soudů
uvádí, že v případě, že jeden z manželů v cestovní smlouvě jako dalšího cestujícího
uvede druhého manžela a nebudou přitom splněné podmínky k posouzení takového
jednání jako jednání k uspokojení životních potřeb, bude se smlouva považovat za
uzavřenou ve prospěch druhého manžela. Zmíněná úprava, která se uplatní mezi
manžely, platí za určitých podmínek i pro osoby žijící v některé formě německým
právem uznaného nemanželského svazku. To však pouze v případě, že pořadateli
zájezdu není při uzavírání smlouvy blízký vztah osoby smlouvu podepisující s osobou,
která je ve smlouvě rovněž jako cestující uvedena. Zajímavostí a zároveň určitým
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nahlédnutím do rozmanitosti praxe německých soudů je závěr, že pouhá rezervace
dvoulůžkového pokoje na dobu delší jednoho týdnu, se za důkaz vzájemné rodinné nebo
partnerské blízkosti daných osob sama osobě nepovažuje.42

3.1.3 Zájezd – pozitivní a negativní vymezení
V případě zájezdu (na rozdíl od provozovatele cestovní kanceláře a zákazníka, u nichž
aplikaci ZCr musela potvrdit právní teorie a judikatura) OZ výslovně v poznámce pod
čarou odkazuje na jeho definici v ustanovení § 1 odst. 1 a 2 ZCr. Toto ustanovení
obsahuje jak pozitivní, tak negativní vymezení zájezdu. Zájezdem se tedy rozumí
předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo
nabízena k prodeji za souhrnnou cenu, přičemž služba musí být poskytována po dobu
nejméně 24 hodin nebo zahrnovat ubytování přes noc: (i) doprava, (ii) ubytování, (iii)
jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem předchozích dvou služeb a tvoří
významnou část zájezdu, nebo jejich cena tvoří alespoň 20% souhrnné ceny zájezdu.43
Skutečnost, zda určitý subjekt uvedené položky účtuje jednotlivě nebo souhrnně, přitom
není rozhodující (samostatným účtováním jednotlivých služeb se tedy subjekt nezbaví
povinnosti dodržovat závazky vyplývající pro něj ze ZCr a příslušných ustanovení OZ).
Zájezdem naopak nebude kombinace uvedených služeb prodávána jinému podnikateli
za účelem jeho dalšího podnikání (jak již bylo zmíněno). Lze říci, že ustanovení § 1 ZCr
v podstatě kompletně přejímá pojetí souboru služeb ve smyslu čl. 2 odst. 1 Směrnice
90/314/EHS (k problematice negativního vymezení zájezdu v ZCr více v dalším
výkladu).
Je tedy zřejmé, že ne všechno, co bychom v praxi jako zájezd označili, jím bude i
z hlediska jeho legální definice. Zatímco například cesta na fotbalový zápas do
Německa (se službami spočívajícími v zajištění přepravy a lístku) zájezdem být nemusí,
obdobná cesta například do Japonska se za něj již bude považovat. Doba trvání zájezdu
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se počítá od jeho zahájení do jeho ukončení. Tento, již na první pohled zcela
nepřekvapivý závěr, však má svůj praktický význam například v případě, že zákazník se
do místa zahájení zájezdu musí dopravit ze svého bydliště – trvání této cesty se do doby
trvání zájezdu nezapočítává. Jinak tomu ale bude, jestliže provozovatel cestovní
kanceláře zajišťuje i přepravu na letiště – pro zákazníky, kteří této možnosti využijí, tak
zájezd začne dříve než pro ty, kteří se na místo odletu dopraví svépomocně. Může se
tedy stát, že při stejné akci bude u jednoho zákazníka limit 24 hodin překročen a bude
nutné uzavřít cestovní smlouvu, u jiného nikoli a cestovní smlouva se vyžadovat nebude
(v posledně jmenovaném případě tedy striktně vzato ani nelze mluvit o zákazníkovi ve
smyslu ZCr a příslušných ustanoveních OZ o cestovní smlouvě).44Při posuzování, zda
cesta přesáhne nebo nepřesáhne trvání 24 hodin je přitom potřeba vyjít z obvyklé, nikoli
ze skutečné doby trvání. Opačný přístup by byl prakticky neudržitelný, když by se
například cesty, jež obvykle netrvají déle, než 15 hodin při poruše autobusu měly
posuzovat jako zájezdy s nutností uzavřít písemnou cestovní smlouvu.
Za ubytování přes noc se nepovažuje jakékoli přespání, např. v dopravném prostředku,
ale konsistentně s ustanovením § 754 OZ pouze přenocování v zařízení k tomu určeném
(tj. hotel, noclehárna, ubytovna resp. jiná zařízení). Někdy může vznikat otázka, zda
určitou službu posoudit jako ubytování nebo jako přepravu. Zatímco například u vlaku
je posouzení jednodušší a přikloníme se bez větších problémů k přepravě, v případě
trajektů, výletních lodí nebo jacht již tak přehledná situace být nemusí. Rozhodujícím
kritériem v těchto případech bude charakter hlavní povinnosti – tedy zda je smyslem
poskytované služby spíše ubytovat nebo přepravit.45 Zatímco u trajektu tedy zřejmě
půjde o přepravu, u výletních lodí může jít spíše o ubytovací služby.
Ustanovení § 754 OZ obsahuje i požadavek přechodnosti ubytování – tento požadavek
se uplatní i pro účely cestovní smlouvy, jelikož přechodnost je nepsanou podstatou
zájezdu, přičemž s nadsázkou lze říci, že je možné poskytnou zájezd v době trvání 5 let,
ne však na dobu neomezenou. Pro účely cestovní smlouvy však není nezbytné, aby byl
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nocleh poskytnut v zařízeních určených pro přechodné ubytování. Kromě smlouvy o
ubytování tak přichází v úvahu například i nájemní smlouva na dobu určitou apod.46
V této souvislosti je zajímavým rozsudek ESD ve věci C-237/97 AFS Intercultural
Programs Finland ry. ze dne 11.2.1999, který se zabýval otázkou, zda se režim
Směrnice 90/314/EHS uplatní na výměnné studijní pobyty v trvání půl nebo jednoho
roku, podnikané za účelem návštěvy vzdělávací instituce a seznámení se
s obyvatelstvem a kulturou hostitelské země, v rámci nichž student bezplatně bydlí
v hostitelské rodině. Po tom, co soud vzal za prokázané, že služby organizátora v daném
případě zahrnovaly přepravu studenta, zabýval se otázkou, zda byla daná ještě další
forma služeb, vyžadovaná pro kvalifikace předmětné cesty jako zájezdu. Při
posuzování, zda bylo organizátorem zajišťováno ubytování soud učinil závěr, že souhrn
takových vlastností, jako je delší doba trvání ubytování, jeho bezplatnost a jeho
charakter, kdy student je začleněn do rodiny a je v postavení dětí této rodiny, vylučuje
nahlížení takového přijetí studenta jako ubytování ve smyslu Směrnice 90/314/EHS, i
když samotná směrnice ubytování nedefinuje. Ohledně otázky, zda byly poskytnuty jiné
služby cestovního ruchu ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) Směrnice 90/314/EHS pak soud
uzavřel, že pouhý výběr školy a hostitelské rodiny za takovou službu považovat nelze.
Služby organizátora spočívající v přípravě studenta na takovou cestu formou různých
kurzů pak soud z hlediska možnosti zařadit je mezi služby ve smyslu citovaného
ustanovení s poukazem na to, že tyto služby netvoří významnou část souboru služeb.
ESD tedy dospěl k závěru, že na studijní pobyty charakteru popsaného v rozsudku
Směrnice 90/314/EHS nedopadá.
Jinými službami cestovního ruchu mohou být například stravování, pronájem
sportovního náčiní nebo služby turistického průvodce či jazykové kurzy. Zatímco
požadavek, aby tyto služby tvořily významnou část zájezdu, ZCr obsahuje v souladu se
Směrnicí 90/314/EHS, alternativní podmínka, aby cena těchto služeb tvořila alespoň
20% výsledné ceny zájezdu, jde nad rámec této směrnice. Toto může mít poměrně
zmatečné a stěží zamýšlené následky, když otázka, zda se v konkrétním případě jedná o
zájezd či nikoli, může záviset pouze od ceny ubytování. Proto například dvě cesty,
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zahrnující ubytování a stravování bez dopravy, mohou být právně posouzeny odlišně jen
proto, že v jednom případě bude ubytování výrazně dražší, i když rozsah obou služeb
bude v obou případech podobný.47
Negativní vymezení zájezdu ve smyslu § 1 odst. 2 ZCr Směrnice 90/314/EHS
neobsahuje vůbec. Tato úprava se jeví jako nadbytečná a z legislativně-technického
hlediska i neobratná. Požadavek, že v předmětné úpravě jde o poskytování služeb ke
spotřebě a ne k dalšímu podnikání, bylo vhodnější začlenit do definice zákazníka § 4
ZCr – tato podmínka se k příjemci služeb vztahuje spíše než k jejich předmětu.
Skutečnost, že ZCr a příslušná ustanovení OZ se vztahují pouze na prodej služeb
cestovního ruchu v rámci podnikatelské činnosti, je pak obsažen v definici
provozovatele cestovní kanceláře v § 2 ZCr a není ho tedy třeba zvlášť opakovat u
definice zájezdu.48 Přitom je nutné zdůraznit, že v žádném případě není vyloučeno, aby
na straně zákazníka stál podnikatel, nebo že nákup zájezdu se nemůže vztahovat k jeho
podnikatelské činnosti. Jde pouze o to, že zájezd podnikatelem nesmí být nakoupen za
účelem jeho dalšího prodeje.
Ustanovení § 1 odst. 2 písm. a) ZCr ve svém původním znění navíc stanovilo, že o
zájezd se nejedná v případě, že kombinace služeb cestovního ruchu byla sestavena na
individuální přání zákazníka. Tato podmínka ze Směrnice 90/314/EHS nevyplývá –
nelze ji směšovat s podmínkou, že souborem služeb je pouze kombinace služeb
stanovená předem (tento požadavek je jakožto součást pozitivního vymezení zájezdu
obsažen v § 1 odst. 1 ZCr). V praxi toto způsobovalo problémy, když na takové služby
(tzv. forfeity) nedopadaly zákonná ustanovení o cestovní smlouvě a k jejich poskytování
byly podle § 3 ZCr v původním znění oprávněny i cestovní agentury. ESD však v rámci
své judikatury jasně stanovil, že podmínku, že kombinace služeb musí být sestavena
„předem“ je potřeba posuzovat v době uzavření konkrétní smlouvy.49 Z tohoto pojetí
vychází dnešní znění příslušných právních předpisů (citované ustanovení obsažené v § 1
odst. 1 písm. a) ZCr bylo s účinností od 1.8.2006 zrušeno zákonem č. 214/2006 Sb.,
který novelizuje ZCr v tehdy platném znění) a i rozhodovací praxe českých soudů, která
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se na základě citovaného rozsudku ESD přiklonila k takovému výkladu příslušných
ustanovení § 1 ZCr ve znění účinném do 31.7.2006 k závěru, že jako zájezd je nutné
posoudit i na přání klienta sestavenou kombinaci služeb dopravy, ubytování a balíčku
služeb cestovního ruchu smluvních partnerů, jestliže samotné balíčky služeb smluvních
partnerů byly sestaveny dopředu, tedy ne až na přání klienta.50
Podobně jako je tomu u pořadatele zájezdu a cestujícího, neobsahuje BGB bližší
vymezení ani u pojmu zájezd („Reise“). Ve svém § 651a odst. 1 pouze stanovuje, že jde
o soubor cestovních služeb („Gesamtheit von Reiseleistungen“). Úkolu zavést na
podkladě Směrnice 90/314/EHS definici tohoto pojmu, se tedy zhostila judikatura a
odborná literatura, která jako zájezd označila takový soubor cestovních služeb, který
zahrnuje alespoň dvě rovnocenné nebo přibližně rovnocenné samostatné služby,
přičemž tyto jednotlivé služby byly předem spojeny do jednoho uceleného plnění a tvoří
pevně stanovenou položku nabídky pořadatele zájezdu.51
Je tedy patrné, že německé právní pojetí zájezdu na rozdíl toho českého (a od úpravy
obsažené v Směrnici 90/314/EHS) nelpí na formálních požadavcích ohledně druhu
služeb, jejichž kombinace se vyžaduje, aby bylo možné hovořit o zájezdu.
V souvislosti s otázkou, zda se právní úprava cestovní smlouvy na určitý vztah
vzhledem k předmětu plnění uplatní či nikoli, se tedy právní teorie i praxe v Německu
v první řadě soustředila spíše na určení kritéria, rozhodujícího pro posouzení konkrétní
služby jako cestovní služby. Dospěla přitom k závěru, že rozhodujícím hlediskem bude
skutečnost, zda cestující v rámci čerpání služby musel či nemusel změnit místo svého
obvyklého pobytu. Jachtařský kurz organizovaný na Ammerském jezeře se tak
například nebude považovat za cestovní službu z hlediska účastníků bydlících v jeho
bezprostřední blízkosti. Avšak v případě, že by se takové akce účastnil obyvatel Berlína,
který kvůli tomu k jezeru přicestuje, o službu cestovního ruchu se jednat bude.
Dále se soudní praxe zabývala otázkou, jak posuzovat, jestli jsou jednotlivé společně
poskytované cestovní služby navzájem rovnocenné. BGH v tomto směru dospěl
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k závěru, že postačí, když ze dvou služeb nebude ani jedna vůči té druhé výrazně
podružného charakteru.
Zda lze konkrétní službu označit za samostatnou pak závisí od toho, zda sama osobě má
pro cestujícího hodnotu, nebo zda je funkční součástí jiné služby. Za rovnocenné
samostatné služby pak judikatura a odborná literatura vedle klasické kombinace
přeprava/ubytování považuje například ubytování a volnočasový, jazykový nebo
odborný kurz, leteckou přepravu a ubytování v autokaru, přepravu a pronájem
automobilu, výletní plavbu se stravou nebo ubytování a odborné průvodcovské služby.52
Z výše uvedeného výkladu pojetí zájezdu v českém právu lze dovodit, že většina zde
zmíněných kombinací služeb by pravděpodobně byla považována za zájezd i z hlediska
ZCr (samozřejmě za splnění podmínky minimální doby trvání, kterou německé právo
v případě zájezdu nevyžaduje).
I v případě, že jednotlivé cestovní služby budou sestaveny podle přání zákazníka, se
úprava cestovní smlouvy uplatní; musí však být splněna podmínka jednoho uceleného
plnění a jeho poskytování jako vlastního a na vlastní odpovědnost - tuto otázku bude
potřeba posoudit pro každý případ jednotlivě. V praxi například proti závěru o uceleném
plnění bude svědčit, pokud k nákupu jednotlivých služeb klientem nedojde najednou,
ale s určitým časovým odstupem, přičemž jednotlivé služby spolu nebudou časově
souviset.53

3.1.4 Cena
Cestovní smlouva je podle zákona pojmově smlouvou úplatnou. Cenou zájezdu ve
smyslu § 852a odst. 1 OZ je sjednaná směnná hodnota zájezdu vyjádřená v penězích.
Pojem ceny je v rámci OZ používán konsistentně (např. § 40a, § 471, § 618 OZ).54
Skutečnost, že by v jednotlivém případě zákazník za zájezd neplatil v penězích, nýbrž
jinou protihodnotou však samozřejmě nezpůsobí, že by taková smlouva pouze z tohoto
důvodu byla vyjmuta z režimu právní úpravy cestovní smlouvy. V takovém případě by
bylo potřeba vyjít u úpravy směnné smlouvy, jako smlouvy povahou nejbližší
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(ustanovení § 853 OZ v kombinaci s ustanovením § 611 OZ). V závislosti na charakteru
konkrétního nepeněžitého plnění by pak zákazník vystupoval v postavení prodávajícího,
zhotovitele nebo postupitele; na režim zájezdu by se však uplatnila příslušná zákonná
ustanovení upravující cestovní smlouvu.
Pojmová úplatnost cestovní smlouvy v českém právu je odvozena z přílohy Směrnice
90/314/EHS, která pod písmenem h) cenu souboru služeb uvádí jako jeden z prvků,
které mají být obsažené ve smlouvě, která se pro daný soubor služeb použije. Právní
řády některých členských států však přesto vycházejí z extenzivní aplikovatelnosti
uvedené směrnice a vztahují ji i na bezúplatné poskytování zájezdů. ESD zatím k této
problematice potvrdil, že čl. 7 Směrnice 90/314/EHS ohledně povinnosti zajištění
repatriace spotřebitelů v případě úpadku organizátora nebo prodejce, se vztahuje i na
zájezdy, které byly poskytnuté zdarma.55
Z hlediska německé právní úpravy na tomto místě lze pouze říci, že ustanovení § 651a
BGB shodně se Směrnicí 90/314/EHS a ustanovením § 852a OZ cestovní smlouvu
považuje za úplatný smluvní typ.
I když je zjevné, že z hlediska definice je cena zájezdu pojmem jednoznačným, v rámci
právní úpravy cestovní smlouvy jde o jeden ze stěžejních prvků, jak bude pojednáno
dále, zejména pak v kapitole 3.5.1.

3.1.5 Další subjekty
Z předchozího výkladu je zřejmé, že provozovatel cestovní kanceláře, cestovní agentura
a zákazník nejsou jedinými subjekty, které ve vztazích vznikajících na základě cestovní
smlouvy resp. s ní souvisejících vystupují. Samozřejmě, že provozovatel cestovní
kanceláře k poskytování služeb v rámci zájezdu může využívat vlastní zařízení a
kapacity. V dnešní praxi však bude mnohem častější jejich zabezpečování
prostřednictvím třetích osob – dodavatelů ubytovacích, přepravních a jiných služeb. Již
bylo zmíněno, že je vyloučeno, aby se na vztah těchto osob použila úprava cestovní
smlouvy; v závislosti na druhu služeb a zvolené konstelaci práv a povinností může jít o
smlouvu o ubytování, přepravní, příkazní apod. Jelikož je příjemcem a uživatelem
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služeb poskytovaných dodavatelem zákazník a cestovní smlouva mezi těmito osobami
nevytváří žádný právní vztah, je potřeba se zabývat otázkou, čím se jejich vztahy budou
řídit a zejména, z čeho bude zákazník dovozovat svá práva na řádné poskytnutí
předmětných služeb. V této souvislosti v teorii i praxi existuje několik přístupů, resp.
koncepcí.
Prvním možným řešením je pojetí zákazníka jako pouhého „místa plnění“, aniž by mezi
ním a dodavatelem služeb existoval právní vztah, z nějž by bylo možno dovodit přímá
práva zákazníka na plnění vůči dodavateli. Další možnou konstelací je pojetí zákazníka
jako subjektu oprávněného k čerpání služeb přímo vůči dodavateli. Taková situace
nastane typicky v případech, kdy provozovatel cestovní kanceláře s dodavatelem uzavře
smlouvu ve prospěch třetího (§ 50 OZ), nebo provozovatel cestovní kanceláře v rámci
cestovní smlouvy zákazníkovi postoupí svá oprávnění ze smlouvy s dodavatelem služeb
(§ 524 OZ), nebo zákazník nabude oprávnění vybrat plnění u dodavatele služeb na
základě poukázky (§ 535 OZ).56 K vytvoření přímého právního vztahu mezi
dodavatelem služeb a zákazníkem lze také využít nepojmenovanou smlouvu podle § 51
OZ, která umožní mj. i podřídit zákazníka určitému režimu, který je při čerpání služeb
nutné dodržovat (ubytovací, přepravní řády apod.). Takovou nepojmenovanou smlouvu
lze uzavřít např. přihlášením se zákazníka k ubytování v hotelu nebo k přepravě. I když
jsou závislé smlouvy výslovně upravené pouze v ObchZ (§ 275 odst. 2), není pochyb,
že závislost smluv mohou strany vyjádřit i při uzavíraní smlouvy dle OZ57 – zmíněné
nepojmenované smlouvy budou ve vztahu k cestovní smlouvě typicky této povahy.
Samozřejmě, absence jakéhokoli přímého smluvního vztahu mezi zákazníkem a
dodavatelem služeb nemá žádný vliv na to, že za porušení závazků vyplývajících
z uzavřené cestovní smlouvy odpovídá zákazníkovi přímo provozovatel cestovní
kanceláře, a to bez ohledu na to, zda tyto závazky plní sama nebo k tomu využívá jiné
dodavatele služeb cestovního ruchu (§ 852i OZ). Stejně tak je existence smluvního
vztahu mezi zákazníkem a dodavateli jednotlivých služeb v rámci zájezdu nerozhodná
pokud jde o možný vznik mimosmluvní, tedy deliktní odpovědnosti podle příslušných
právních předpisů (např. typicky odpovědnost za škodu způsobenou provozem
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dopravního prostředku podle § 427 OZ, nebo odpovědnost za škodu způsobenou na
vnesených nebo odložených věcech podle § 433 OZ).58
Při poskytování služeb cestovního ruchu na základě cestovní smlouvy se zákazník
setkává s dalším subjektem, kterým je delegát cestovní kanceláře. Tato fyzická osoba je
provozovatelem cestovní kanceláře určena jako kontakt pro zákazníky v místě realizace
zájezdu (nebo jeho pobytové části). Delegáti by měly být osoby znalé místních poměrů
a měly by ovládat místní jazyk - cestovní kanceláře proto pro tyto účely často využívají
obyvatele zájezdových destinací. Delegáti jsou pak často činní i na několika rekreačních
místech resp. pro několik provozovatelů cestovní kanceláře a působí na základě
pracovní, mandátní nebo příkazní smlouvy. Smyslem činnosti delegáta by mělo být
zejména poskytování informací zákazníkům cestovní kanceláře, pomoci při jednáních
s dodavatelem služeb, řešení reklamací atd.59
Ustanovení § 651a odst. 2 BGB pro účely cestovního práva definuje poskytovatele resp.
dodavatele služeb („Leistungsträger“) jako osoby, které provádějí jednotlivé cestovní
služby.

Půjde přitom o podnikatele a další osoby, které v souladu se smlouvou,

uzavřenou s pořadatelem zájezdu musí cestujícímu přímo poskytnout odpovídající
cestovní služby (např. přepravní společnost, hotel, jazyková škola, horský průvodce).
V rámci tohoto vztahu pořadatel zájezdu právně samostatné dodavatele využívá jako
tzv. „pomocníky k splnění“ („Erfüllungsgehilfen“ – v německém právu je tento pojem
používán k odlišení od „Verrichtungsgehilfen“, tzv. „pověřenců“, kteří na rozdíl od
prvně jmenovaných v závislém, zpravidla pracovně-právním, vztahu k subjektu
povinnému splnit). Německá právní teorie shodně s tou českou konstatuje, že
skutečnost, že cestující není stranou smlouvy, uzavírané mezi pořadatelem zájezdu a
dodavatelem cestovních služeb, nemůže mít vliv na skutečnost, že cestující bude vůči
dodavateli k čerpání služeb přímo oprávněný. Proto jsou veškeré tyto smlouvy
nahlíženy jako smlouvy ve prospěch třetího; k eliminaci nepříznivých důsledku, jež
může v této souvislosti způsobit ustanovení § 334 BGB, stanovující obdobně s § 50
odst. 2 OZ, že dlužník (v tomto případě dodavatel cestovních služeb) má proti osobě ze
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smlouvy oprávněné (cestující) ve vztahu k plnění stejné námitky jako proti osobě, se
kterou smlouvu uzavřel (pořadatel zájezdu), judikatura dospěla k závěru, že pro tyto
účely se uplatní fikce prominutí veškerých námitek dodavatele ve vztahu k cestujícímu
a jejich vznesení je tak vyloučeno.60
I když daná problematika bude blíže pojednána v dalším výkladu, lze zmínit, že
německá právní úprava cestovní smlouvy pochopitelně také dodržuje požadavek
vyjádřený jak v Preambuli, tak v čl. 5 Směrnice 90/314/EHS dovozuje odpovědnost
pořadatele zájezdu za řádné poskytnutí služeb cestovního ruchu třetími osobami
(„Einstandpflicht für Dritte“) bez ohledu na to, zda mezi těmito osobami a cestujícím
existovala nebo neexistovala.
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3.2 Uzavření cestovní smlouvy
Procesem uzavření smlouvy (kontraktačním procesem) se rozumí postup a sled kroků,
v jejichž důsledku vzniká smlouva. V širším pojetí tento pojem zahrnuje i veškerou
předsmluvní komunikaci stran, v užším smyslu lze o kontraktačním procesu hovořit až
od doručení návrhu smlouvy (oferty) jednou z budoucích smluvních stran druhé
straně.61 Na tomto místě práce nás bude zajímat posledně jmenované pojetí – v širším
smyslu má v rámci cestovní smlouvy kontraktační proces význam zejména v souvislosti
s různými informačními povinnostmi provozovatele cestovní kanceláře dle příslušných
ustanovení ZCr, OZ, ale i ZOS, o nichž bude pojednáno v dalších částech této práce.
Cestovní smlouvu lze z dogmatického hlediska zařadit mezi smlouvy konsensuální,
vzniká tedy již jejím uzavřením, nikoli až plněním stran na jejím základě.
K učinění oferty je u tohoto typu smlouvy legitimována výhradně cestovní kancelář –
zákazník tedy formálně návrh cestovní smlouvy provozovateli cestovní kanceláře
předložit nemůže, a to ani v případě, že zájezd je přizpůsoben požadavkům zákazníka.
Toto omezení aktivní legitimace k návrhu cestovní smlouvy není samoúčelné, ale
souvisí s tím, co již bylo výše okrajově zmíněno v kapitole 3.1.1 v rámci výkladu o
subjektech cestovní smlouvy, a co kromě subjektu nesplňujícího zákonné požadavky
kladené na provozovatele cestovní kanceláře platí i pro nedodržení podstatných
náležitostí cestovní smlouvy podle ustanovení § 852b odst. 2 a 3 OZ, tedy že cestovní
smlouva se z těchto důvodů nestane absolutně, nýbrž pouze relativně neplatnou.
Neplatnosti se však v souladu s ustanovením § 40a OZ nemůže dovolat ten, kdo ji sám
způsobil. Pokud by návrh cestovní smlouvy mohl předkládat i zákazník, mohla by
cestovní kancelář nebo subjekt, který provozovatelem cestovní kanceláře ve smyslu ZCr
vůbec není, namítat, že zákazník sám navrhoval uzavření smlouvy s daným obsahem
resp. danému smluvnímu partnerovi, a proto se relativní neplatnosti nemůže dovolat.
Popsanou zvláštní úpravou aktivní legitimace je taková situace vyloučena a omezení
oprávnění domáhat se relativní neplatnosti pro nesplnění zákonných požadavků
kladených na provozovatele cestovní kanceláře nebo nedodržení povinných náležitostí
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cestovní smlouvy platí pouze pro provozovatele cestovní kanceláře resp. neoprávněný
subjekt, který se zákazníkem uzavřel cestovní smlouvu.62 V dalším se proces uzavírání
cestovní smlouvy řídí příslušnými obecnými ustanoveními obsaženými v § 43 a n. OZ.
Zákon u cestovní smlouvy v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. b) Směrnice 90/314/EHS
předepisuje písemnou formu (§ 852b odst. 1 OZ) a vyžaduje předání jednoho
podepsaného stejnopisu zákazníkovi (§ 852a odst. 2 OZ). Posledně jmenovaný postup je
sice v praxi pravidlem u všech písemně uzavíraných smluv, zde je ale vzhledem
k povaze právní úpravy cestovní smlouvy navíc výslovně vyjádřen. Společně
s písemným vyhotovením smlouvy je provozovatel cestovní kanceláře povinen
zákazníkovi předat doklad o tzv. pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
podle § 6 ZCr vystavený pojišťovnou. Nedodržení povinnosti provozovatele cestovní
kanceláře předat uvedené dokumenty zákazníkovi není zákonem nijak sankcionováno,
může však založit obecnou odpovědnost za škodu z porušení právních povinností a
navíc za použití ustanovení § 441 OZ může vést k omezení odpovědnosti zákazníka za
jím provozovateli cestovní kanceláře případně způsobenou škodu. Lze doplnit, že
provozovatele cestovních kanceláří v praxi jako součást zájezdu někdy nabízí kromě
povinného pojištění úpadku i další typy pojištění, např. cestovní zdravotní pojištění,
pojištění odpovědnosti za škodu nebo pojištění cestovních zavazadel. Doklady o
uzavření těchto pojištění by měly být zákazníkovi před nástupem zájezdu rovněž
předány, aby jimi mohl prokazovat své nároky vůči třetím osobám – v opačném případě
poskytnutí těchto pojištění praktický ztrácí smysl.63
V souvislosti s výše uvedeným výkladem lze zmínit rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR64,
kde se soud vyjádřil k tomu, zda internetový formulář lze považovat za řádnou ofertu
provozovatele cestovní kanceláře k uzavření cestovní smlouvy se zákazníkem. Nejvyšší
soud ČR v této souvislosti shledal, že interaktivní formulář cestovní smlouvy vystavený
na webových stánkách cestovní kanceláře, který zákazníci můžou vyplnit a elektronicky
cestovní kanceláři odeslat, nemůže být za řádnou nabídku k uzavření cestovní smlouvy
považován jednak z důvodu jeho neadresnosti, a tedy nevyhovění požadavkům § 43a
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odst. 1 OZ, jednak proto, že v případě, že není opatřen elektronickým podpisem,
nesplňuje ani požadavek písemnosti právního úkonu učiněného elektronickými
prostředky. V citovaném rozsudku soud dále uvádí, že tento typ formulářových
cestovních smluv, má primárně vést k tomu, aby se cestovní kancelář dozvěděla o
zájmu zákazníka o její služby a získala jeho osobní údaje, nezbytné k následnému
předložení řádného písemného návrhu cestovní smlouvy, podepsaného osobou,
oprávněnou jednat jménem provozovatele cestovní kanceláře. Jedině řádným přijetím
takové nabídky zákazníkem může být završen kontraktační proces a dojde k účinnému
uzavření smlouvy.
Německá právní úprava cestovní smlouvy princip omezení aktivní legitimace
cestujícího k předložení nabídky k uzavření smlouvy vůbec nezná. Teorie v souvislosti
s výkladem procesu uzavírání cestovní smlouvy používá pro právní úkon, jímž cestující
iniciuje uzavření smlouvy, pojmu rezervace („Buchung“). Přitom tento pojem není
s pojmem nabídky k uzavření smlouvy dle obecné právní úpravy („Angebot“) totožný.
Zatímco účinky nabídky, včetně vázanosti oferenta jejím obsahem, v německém stejně
jako v českém právu nastávají až v okamžiku, kdy se návrh dostane do dispoziční sféry
adresáta, tedy když adresátovi dojde (§ 43a odst. 2 OZ, § 130 odst. 1 BGB), svou
rezervací je cestující vázán již od chvíle, kdy ji učiní.65
Je tedy zjevné, že podle německé právní teorie cestující nejen, že může návrh cestovní
smlouvy pořadateli zájezdu sám předložit, pro jeho vázanost takovým návrhem dokonce
platí podmínky oproti obecné úpravě právních úkonů přísnější. Cestovní smlouva
v těchto případech vzniká potvrzením rezervace ze strany pořadatele zájezdu.
Na tomto místě je třeba si uvědomit, že praxe při uzavírání cestovních smluv
v Německu zřejmě nebude od praxe v České republice příliš odlišná a bude pravidelně
spočívat v tom, že zákazník, resp. cestující si z katalogu (v elektronické nebo papírové
podobě) vybere zájezd, o nějž má zájem a provede rezervaci tohoto zájezdu (opět buď
v elektronické, písemné nebo ústní podobě). Provozovatel cestovní kanceláře resp.
pořadatel zájezdu pak zákazníkovi resp. cestujícímu předloží smlouvu s odpovídajícím
obsahem a podpisem této smlouvy oběma stranami dojde k uzavření cestovní smlouvy.
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Rozdíl spočívá pouze v tom, že český zákonodárce striktně formálně tzv. rezervaci
zákazníka z výše popsaných důvodů nepovažuje za nabídku k uzavření smlouvy, ale za
pouhé vyjádření zájmu o předložení takové nabídky provozovatelem cestovní kanceláře.
Je přitom evidentní, že toto pojetí je umělou konstrukcí, která bude často v rozporu
s realitou, když rezervace zájezdu jakožto projev vůle zákazníka by jinak podle
obecných kritérií jako nabídka k uzavření smlouvy posouzena byla.
Důvodem, proč německý zákonodárce nepotřeboval omezovat aktivní legitimaci
cestujícího k předložení návrhu na uzavření cestovní smlouvy je především to, že se
s přesunem odpovědnosti za obsah na pořadatele zájezdu vypořádal jinak. K tomu více
v následující kapitole 3.3.
BGB dále na rozdíl od OZ nepředepisuje pro cestovní smlouvu písemnou formu.
K účinnému uzavření cestovní smlouvy v režimu BGB tedy dochází zpravidla
písemným potvrzením rezervace ze strany pořadatele zájezdu (pro účely tohoto výkladu
ponecháme stranou tzv. předběžné rezervace), které musí cestujícímu dojít. Existují
však výjimky – v případě telefonické nebo datové rezervace prostřednictvím speciálních
rezervačních technologií (například německými cestovními kancelářemi používaný
systém START vyvinutý společností Amadeus Germany GmbH66) k uzavření cestovní
smlouvy dochází již samotnou rezervací – potvrzení pořadatele zájezdu má v těchto
případech již pouze deklaratorní charakter. Právní teorie však z praktických důvodů
tento následek dovozuje pouze za předpokladu, že cestující si předtím telefonicky nebo
jiným způsobem ověřil, že daný zájezd ještě je k dispozici a lze jej rezervovat. U tzv.
„last minute“ zájezdů judikatura německých soudu dovodila, že v případech, kdy by
písemné potvrzení rezervace a podklady k zájezdu cestujícímu nestihly před odjezdem
dojít vůbec nebo jen s minimálním předstihem, vzniká cestovní smlouva pouhým
ústním potvrzením pořadatele zájezdu. Písemného potvrzení rezervace v těchto
případech vůbec není třeba. V případě, že pořadatel zájezdu potvrdí rezervaci s jiným
obsahem, než jak byla učiněna, cestující touto svojí rezervací není dále vázán a takové
potvrzení bude potřeba podle obecných ustanovení (§ 150 odst. 2 BGB) posoudit jako
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novou nabídku. Jestli však pořadatel zájezdu nedá v rámci svého potvrzení jasně najevo,
že podmínky rezervace neakceptuje plně, nýbrž s určitými změnami, ke vzniku cestovní
smlouvy dojde, a to za podmínek uvedených v rezervaci cestujícího (jako příklad lze
uvést vypuštění zkratky „BK“ – balkón - z definice požadovaného pokoje). Stejně tak,
pokud vzniknou nejasnosti ohledně toho, zda se potvrzení rezervace svým obsahem od
rezervace liší či nikoli, jde tato skutečnost k tíži pořadatele zájezdu.67
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3.3 Podstatné náležitosti
Směrnice 90/314/EHS požaduje, aby členské státy zajistily, že cestovní smlouva
uzavřená podle konkrétního vnitrostátního práva bude mít alespoň náležitosti stanovené
v příloze této směrnice. Zde narážíme na typickou vlastnost tzv. spotřebitelských
směrnic, kterou je místy až přehnaná detailnost ve vztahu k podstatným náležitostem
jednotlivých smluvních typů nebo k informačním povinnostem ve vztahu k spotřebiteli,
jež jsou jedním z hlavních nástrojů těchto směrnic. Může se pak v praxi stávat, že tyto
povinné údaje svým rozsahem spotřebitele odradí od jejich kontroly, nebo že běžný
spotřebitel i při nejlepší vůli jednoduše kontroly nebude schopen. Směrnice 90/314/EHS
v tomto ohledu není výjimkou, když ve své příloze členským státům ukládá začlenit do
svých právních řádů následující náležitosti (přehled je pro zachování účelnosti
zjednodušený):
 uvedení destinace
 charakteristika použitých dopravních prostředků
 charakteristika ubytování
 informace o minimálním počtu účastníku zájezdu, je-li stanoven, a nejzazší
termín pro informování spotřebitele o zrušení zájezdu pro nedosažení tohoto
minimálního počtu účastníků
 plán zájezdu (itinerář)
 informace o prohlídkách, exkurzích nebo dalších služeb zahrnutých v ceně
zájezdu
 jméno a adresa organizátora, prodejce, případně pojistitele
 cena souboru služeb, včetně údajů o veškerých možných změnách ceny a
případných poplatcích souvisejících s některými službami
 časový rozvrh plateb a způsob platby ceny
 zvláštní požadavky spotřebitele
 lhůty pro uplatnění reklamace spotřebitelem
Český zákonodárce sice všechny výše uvedené požadavky převzal a do vnitrostátního
práva zapracoval, jako podstatné náležitosti, jejichž absence způsobí absolutní
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neplatnost cestovní smlouvy, však vybral pouze tři z nich. Jde o označení smluvních
stran, vymezení zájezdu jakožto předmětu plnění a konečně, uvedení ceny zájezdu (§
852b odst. 1 OZ). V případě, že by cestovní smlouva neobsahovala některou z těchto
náležitostí, zákazník by se tedy svých práv ze smlouvy dovolávat vůbec nemohl. Práva
vyplývající z ustanovení OZ chránících subjekty jednající v dobré víře by samozřejmě
mohl vůči provozovateli cestovní kanceláře uplatnit. V úvahu by též připadal trestní
postih provozovatele cestovní kanceláře, pokud by neplatnost smlouvy způsobil
úmyslně. 68
Zbylé položky byly začleněny do druhého a třetího odstavce citovaného ustanovení a
nedostatek některé z nich v cestovní smlouvě způsobí pouze její relativní neplatnost
(výklad relativní neplatnosti cestovní smlouvy a související konstrukce omezení aktivní
legitimace k ofertě byl podán výše). Náležitosti obsažené ve druhém odstavci přitom
musí být obsaženy v každé cestovní smlouvě, ty obsažené v třetím odstavci pak budou
součástí cestovní smlouvy, pouze pokud zájezd bude obsahovat některý z tam
uvedených prvků. Je potřeba upozornit, že i přes oddělené zařazení od prvních tří
požadavků jde stále o podstatné náležitosti smlouvy, ne o náležitosti pravidelné či
dokonce nahodilé.69 Tento přístup lze označit za smysluplný a naplňující účel Směrnice
90/314/EHS.
Z ustanovení § 651a odst. 1 BGB lze vyabstrahovat, že podstatnými náležitostmi
cestovní smlouvy bude označení stran, identifikace předmětu plnění (tj. souboru
cestovních služeb - zájezdu) a určení cena. Na rozdíl od české právní úpravy však BGB
přímo neobsahuje žádné další požadavky na obsah cestovní smlouvy. Požadavky
přílohy Směrnice 90/314/EHS německý zákonodárce transponoval do BGB-InfoV, tedy
podzákonného právního předpisu (což je, jak již bylo uvedeno, německou odbornou
veřejností často kritizováno), a to tak, že je označil jako povinné náležitosti prospektu (§
4 BGB-InfoV) a potvrzení zájezdu ze strany pořadatele zájezdu (§ 6 BGB-InfoV). Tyto
údaje tedy vůbec netvoří podstatné náležitosti cestovní smlouvy jako takové, nýbrž jsou
pouze jakýmisi obsahovými náležitostmi potvrzení zájezdu resp. „listiny o cestovní
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smlouvě“ („Urkunde über den Reisevertrag“) podle § 6 odst. 1 BGB-InfoV a mají tudíž
význam především jakožto informační povinnosti pořadatele zájezdu. Z toho také
vyplývá, že jejich nedostatek nezpůsobuje neplatnost cestovní smlouvy, ale bude mít
jiné důsledky, které budou předmětem podrobnějšího výkladu dále v rámci kapitoly 3.4.
Již zde lze však zmínit, že nežádoucím důsledkem této úpravy je skutečnost, že cestující
se s přesným obsahem cestovní smlouvy obeznámí až při nebo dokonce po jejím
uzavření či výjimečně vůbec (viz výše případy, kdy pořadatel zájezdu cestujícímu
poskytuje potvrzení až po uzavření smlouvy, anebo vůbec). Tento rys německé
implementace Směrnice 90/314/EHS je (společně s obdobnou rakouskou úpravou)
kritizován i Evropskou komisí s poukazem na to, že s požadavky této směrnice není
v souladu, když tato výslovně požaduje sdělení obsahu smlouvy spotřebiteli před jejím
uzavřením [čl. 4 odst. 2 písm. b) Směrnice 90/314/EHS].70 Zde je však potřeba zmínit,
že písm. c) citovaného ustanovení Směrnice 90/314/EHS obsahuje jakýsi korektiv
zmíněné povinnosti informovat o obsahu smlouvy před jejím uzavřením, když stanoví,
že požadavek uvedený pod písm. b) nesmí bránit pozdějšímu uzavírání smluv resp.
jejich uzavírání na poslední chvíli.
Z tohoto hlediska se může jevit jako lepší řešení česká právní úprava, která na rozdíl od
německé úpravy náležitosti obsahu cestovní smlouvy nesměšuje resp. vzájemně
nepropojuje s informacemi, které musí být zákazníkovi poskytnuty před jejím
uzavřením, ale upravuje je zvlášť (jak bude blíže vysvětleno níže v rámci výkladu
obsahové stránky cestovní smlouvy). Tím je zajištěn soulad s příslušnými ustanoveními
Směrnice 90/314/EHS – zákazník se obsah smlouvy dozví před jejím uzavřením (§ 10
odst. 1 ZCr), a smlouva s odpovídajícím obsahem (§ 852b odst. 1 až 3 OZ) pak může
být v krajném případě ve skutečnosti písemně vyhotovena i po zahájení zájezdu se
zpětnou účinností71, aniž by provozovatel cestovní kanceláře porušil své povinnosti
informovat zákazníka o obsahu před jejím uzavřením.
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3.3.1 Formální stránka
O formálních náležitostech cestovní smlouvy již bylo pojednáno výše v kapitole 3.2,
v rámci výkladu o procesu jejího uzavírání. Cestovní smlouva je tedy v českém pojetí
(na rozdíl od německého) smlouvou s předepsanou obligatorní písemnou formou.
Jelikož se požadavek písemnosti vztahuje na celou smlouvu, nikoli pouze na některé její
části, musí být i jakékoli změny cestovní smlouvy činěny písemnou formou. Protože
písemná forma je vyžadována zákonem, nikoli dohodou smluvních stran, její nedostatek
způsobí neplatnost absolutní (§ 40 odst. 1 ve spojení s § 40a OZ).
Skutečnost, že německá právní úprava písemnou formu cestovní smlouvy nevyžaduje,
je z hlediska Směrnice 90/314/EHS zcela v pořádku. Tato striktně písemnou formu pro
cestovní smlouvu nepředepisuje, když ve svém čl. 4 odst. 2 písm. b) stanoví, že všechna
smluvní ustanovení cestovní smlouvy mohou mít vedle formy písemné i jakoukoli jinou
srozumitelnou a spotřebiteli přístupnou formu.

3.3.2 Obsahová stránka
Cestovní smlouva stejně jako jiné smluvní typy zvlášť upravené v OZ se vyznačuje
takovými podstatnými náležitostmi (obsahovými náležitostmi), které ji jako smluvní typ
charakterizují, právně jednoznačně identifikují a zároveň odlišují od jiných smluvních
typů.72 Zákon stanovením obsahových náležitostí cestovní smlouvy zároveň určuje
požadavky na její určitost jako právního úkonu v souladu s ustanovením § 37 OZ.73
Označení stran
Ustanovení § 852b odst. 1 písm. a) OZ jako první podstatnou náležitost cestovní
smlouvy upravuje označení smluvních stran (tedy v terminologii pojednávaného
smluvního typu označení provozovatele cestovní kanceláře a zákazníka). Jde o obecný
zákonný požadavek společný všem právním úkonům a z hlediska § 37 OZ má význam
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pro určitost a srozumitelnost právního úkonu.74 Absence označení smluvních stran by
tedy měla za následek absolutní neplatnost cestovní smlouvy. Lze se zde krátce
pozastavit nad tím, proč se zákonodárce pro explicitní vyjádření této obecné podmínky
platnosti jakéhokoli právního úkonu rozhodl právě u tohoto smluvního typu. Takový
požadavek u žádného jiného smluvního typu výslovně upraveného v OZ není, a to ani
při smlouvách, kde OZ podobně jako v případě cestovní smlouvy podrobně
vyjmenovává podstatné náležitosti.75 Zřejmě pro tuto skutečnost není žádný praktický
důvod a jde pouze o dílčí ukázku nekoncepčnosti stávajícího OZ, když ani Směrnice
90/314/EHS takový požadavek neuvádí.
Identifikační znaky právnické osoby jsou obchodní firma (resp. v terminologii OZ
název - § 19a odst. 1 OZ), sídlo a u právnických osob – podnikatelů i identifikační číslo,
které podnikateli přidělí rejstříkový soud.76
U fyzických osob pro účely jednoznačné identifikace smluvní strany postačí uvedení
jména, příjmení, adresy trvalého pobytu a data narození. Není nezbytné uvádět rodné
číslo, i když v praxi se obecně často setkáváme s „nadužíváním“ tohoto identifikátoru
fyzických osob a také poměrně rozšířeným a v kontextu výkladu smlouvy poměrně
významné z hlediska ochrany práv spotřebitele dlužno říci mylným názorem, že pouze
rodné číslo zajistí nepochybnou identifikaci konkrétního subjektu. V souladu s § 13
odst. 9 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění,
je své rodné číslo oprávněna užívat a rozhodovat o jeho užívání pouze fyzická osoba, jíž
bylo rodné číslo přiděleno nebo její zákonný zástupce (u cestovních smluv praktické
zejména u dětí). Není-li dán souhlas konkrétní ho nositele rodného čísla nebo jeho
zákonného zástupce, lze rodné číslo lze využívat pouze v případech stanovených v §
13c písm. a) a b) citovaného zákona, tedy vesměs při činnosti správních úřadů a
v případech stanovených zvláštními zákony. V rámci smluvních typů tuto povinnost
stanoví například zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, pro
pojistnou smlouvu nebo ObchZ pro smlouvu o běžném účtu. OZ však takovou
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povinnost nestanovuje, provozovatel cestovní kanceláře by tudíž od zákazníků uvedení
rodného čísla požadovat neměl.77 V praxi však provozovatelé cestovních kanceláří tuto
skutečnost velmi často nerespektují a rodné číslo zákazníka pro účely jeho identifikace
v rámci cestovní smlouvy zcela běžně požadují.78
V rámci rozhodovací praxe soudů panuje shoda o tom, že při posuzování platnosti
smlouvy z hlediska identifikace smluvních stran je rozhodující, zda je možné z obsahu
právního úkonu výkladem totožnost smluvní strany zjistit. Skutečnost, že některý z výše
uvedeného identifikátoru chybí nebo je nepřesný tedy sama osobě automaticky
nezpůsobuje neplatnost takového právního úkonu.79
Zatímco OZ požaduje uvedení obou smluvních stran, ustanovení § 6 odst. 2 BGB-InfoV
jakožto náležitost potvrzení zájezdu pod bodem 6 výslovně vyžaduje pouze specifikaci
pořadatele zájezdu, a to uvedením jeho jména a adresu pro doručování. Tato skutečnost
je zřejmě výrazem jednostrannosti předmětné úpravy směrem k ochraně cestujícího – je
tak na pořadateli zájezdu, aby zajistil dostatečnou identifikaci cestujícího ve smlouvě.
Vymezení zájezdu
V cestovní smlouvě musí být dále dostatečně vymezen její předmět, tedy zájezd.
Zákonodárce přitom požaduje podrobné vymezení složek zájezdu, zejména termín jeho
zahájení a ukončení, uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, zahrnutých
v ceně zájezdu, včetně místa a doby jejich trvání [§ 852b odst. 1 písm. b)]. V případě, že
katalog provozovatele cestovní kanceláře obsahuje všechny tyto informace a byl
zákazníkovi předán, může být vymezení zájezdu v cestovní smlouvě nahrazeno
odkazem na jeho číslo zájezdu nebo jiné označení v tomto katalogu.

Formulace

citovaného ustanovení OZ se jeví jako poněkud nevhodná a příliš kazuistická (což je při
ustanoveních implementujících do právního řádu České republiky evropské směrnice
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poměrně častým jevem). Vzhledem k tomu, že jde o kogentní ustanovení upravující
podstatné náležitosti smlouvy, bychom totiž přísně formalistickým přístupem museli
dospět k tomu, že cestovní smlouva, která například neuvádí informaci, že stravování
bude poskytováno po celou dobu zájezdu, bude neplatná. To jistě není žádoucí důsledek
předmětné úpravy, a to již vzhledem k nesporné skutečnosti, že jejím účelem je zajistit
zákazníkovi sjednané plnění v určité obvyklé kvalitě resp. umožnit zákazníkovi opřít
své případné nároky z porušení povinnosti provozovatele cestovní kanceláře o tuto
přesnou specifikaci plnění. Konečně, při konsekventním uplatnění gramatického
výkladu bychom u citovaného ustanovení (které pro výčet náležitostí zájezdu, jež musí
být ve smlouvě v rámci vymezení zájezdu obsaženy, používá částici „zejména“) museli
dospět k závěru, že cestovní smlouva bude absolutně neplatná i pokud nebude
obsahovat některé jiné, v zákoně nespecifikované podstatné náležitosti, což jistě nelze.80
Co se týče možnosti provozovatele cestovní kanceláře odkázat v cestovní smlouvě na
katalog, je nutné zdůraznit, že citované ustanovení OZ tuto možnost připouští pouze za
splnění tam uvedených podmínek a pouze ve vztahu k vymezení zájezdu (nelze jí tedy
využít například ve vztahu k ceně zájezdu). Na druhou stranu, jestliže zákon odkaz na
katalog připouští u zájezdu, je za splnění stejných podmínek možné jej použít i pro
vymezení jednotlivých složek zájezdu uvedených v § 852b odst. 3 písm. b), c) a d).81
Pojem katalog je podle § 10 odst. 1 ZCr potřeba chápat v širším smyslu, zahrnujícím i
různé letáky nebo inzeráty. Požadavek písemnosti není explicitně vyjádřen a v odborné
literatuře lze najít názor, že za katalog lze považovat i ústní informaci.82 Tento přístup
autorka považuje za poněkud problematický z hlediska požadavku „prokazatelnosti“,
obsaženého v citovaném ustanovení ZCr.
V rámci katalogu je provozovatel cestovní kanceláře před uzavřením cestovní smlouvy
povinen informovat zájemce o zájezdu pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně o všech
skutečnostech, které jsou mu známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí zájemce o
koupi zájezdu. V dalším citované ustanovení ZCr příkladmo vyjmenovává jednotlivé
položky obsahu katalogu, přičemž si při srovnání s čl. 3 odst. 2 Směrnice 90/314/EHS
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lze povšimnout přibližně dvounásobného rozsahu informací. Tuto skutečnost lze
hodnotit kladně - seznam

položek, které mají být obsažené v katalogu je totiž

koncipován tak, že při jeho dodržení poskytne zájemci o koupi zájezdu dostatečný
přehled o charakteru a podmínkách zájezdu.
Katalog je závazný pouze pro provozovatele cestovní kanceláře; výjimku tvoří odkaz na
katalog obsažený v cestovní smlouvě, který je v omezené míře (tedy ohledně
specifikace zájezdu jako takového) přípustný. Jinak pro zákazníka z katalogu nemůžou
vyplývat žádné povinnosti. Od charakteristiky poskytovaných služeb uvedených
v katalogu se provozovatel cestovní kanceláře může odchýlit pouze, jsou-li v katalogu
změny připuštěny a jsou-li zákazníkovi sděleny před uzavřením smlouvy, nebo na
základě dohody obou smluvních stran (§ 10 odst. 2 ZCr).83
Již bylo zmíněno, že BGB ve svých ustanoveních o cestovní smlouvě blíže nedefinuje
obsahové náležitosti smlouvy, ale zaměřuje se především na úpravu práv a povinnosti
stran z ní vyplývající. Specifikace zájezdu, jež musí být v cestovní smlouvě obsažena, je
tudíž upravena spolu s dalšími povinnými informacemi v § 6 BGB-InfoV, který
stanovuje obsahové náležitosti potvrzení rezervace pořadatelem zájezdu tak, že
vyjmenovává údaje, které toto potvrzení musí obsahovat navíc oproti informacím
povinně obsaženým v prospektu (§ 4 BGB-InfoV). Ohledně „znaků zájezdu“
(„Merkmale der Reise“) ustanovení 6 odst. 2 BGB-InfoV odkazuje právě na § 4 BGBInfoV , konkrétně na body 2, 3, 4, 5 a 7 jeho prvního odstavce, jež požadují specifikaci:
dopravního prostředku, ubytování, stravování, itineráře, a minimálního počtu cestujících
v případě, že uskutečnění zájezdu je podmíněno dosažením tohoto minimálního počtu
(včetně lhůty, ve které je pořadatel zájezdu cestujícího povinen informovat, že daný
počet cestujících nebyl dosažen a zájezd se tudíž neuskuteční). Udání místa resp. míst,
pobytu, dne odjezdu a obecně výletů a dalších služeb, jež jsou zahrnuté v ceně zájezdu
pak nalezneme přímo v ustanovení § 6 BGB-InfoV (odst. 2 body 1,2,3). Je tedy vidět,
že nároky na definici zájezdu jsou obdobné jako v případě cestovní smlouvy podle OZ,
přičemž však německý zákonodárce k pojmu „znaky zájezdu“ oproti české úpravě
přistupuje poněkud extenzivně. Jde však o čistě formální rozdíly – prakticky bude
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v konečné cestovní smlouvě zájezd v obou právních úpravách charakterizován
v podstatě ve stejném rozsahu, i když například určení minimálního počtu zákazníků
bude podle české právní úpravy vyžadováno jakožto obecná podstatná náležitost
cestovní smlouvy, zatímco podle německé právní úpravy půjde o znak zájezdu, povinně
uváděný v katalogu a zopakovaný v potvrzení zájezdu ze strany jeho pořadatele. Co se
týče odkazu na prospekt, § 6 odst. 4 BGB-InfoV umožňuje splnění povinností
pořadatele zájezdu podle odst. 2 a 3 citovaného ustanovení (tedy včetně povinnosti
uvést definiční znaky zájezdu) odkazem na prospekt, pokud tento obsahuje veškeré
požadované informace a byl cestujícímu předán. Oproti české právní úpravě tedy je
umožněno odkázat na katalog v podstatě ohledně celého obsahu cestovní smlouvy (resp.
v terminologii BGB-InfoV potvrzení zájezdu nebo listiny o cestovní smlouvě),
s výjimkou ceny zájezdu a způsobu platby, u nichž § 6 odst. 4 BGB-InfoV uvádí, že
musí být v potvrzení zájezdu uvedeny vždy. Prospekt je přitom závazný rovněž pouze
pro pořadatele zájezdu a § 4 odst. 2 BGB-InfoV shodně s ustanovením § 10 odst. 2 ZCr
stanoví, že změny údajů uvedených v prospektu jsou přípustné pouze, je-li možnost
jejich změny v prospektu výslovně vyhrazena a je-li taková změna cestujícímu před
uzavřením cestovní smlouvy sdělena. Jinak lze podmínky zájezdu uvedené v prospektu
měnit jen dohodou smluvních stran. Forma prospektu není stanovena explicitně, z § 4
odst. 1 ve spojení s odst. 3 citovaného ustanovení BGB-InfoV však vyplývá, že ústní
forma přípustná není. Prospekt podle těchto ustanovení musí obsahovat tam stanovené
srozumitelně čitelné, jasné a přesné údaje, přičemž tyto obsahové požadavky se uplatní i
v případě prospektu poskytnutého cestujícímu na obrazovém a zvukovém nosiči.
Cena zájezdu
V kapitole 3.1.4 již bylo vysvětleno, že úplatnost cestovní smlouvy je jejím pojmovým
znakem jak z hlediska Směrnice 90/314/EHS, tak v rámci české i německé právní
úpravy. Z hlediska ochrany spotřebitele (v tomto kontextu nerozhodno, jestli v užším
nebo širším smyslu) lze říci, že jde o aspekt stěžejního významu – i proto obě právní
úpravy stanoví, že cenu zájezdu nelze určit odkazem na katalog, ale musí být vždy
uvedena v cestovní smlouvě. Rovněž obě úpravy v souladu s přílohou Směrnice
90/314/EHS požadují kromě uvedení celkové ceny zájezdu i způsob její platby a výši
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zálohy [§ 852b odst. 1 písm. c) OZ, § 4 odst. 1 BGB-InfoV ve spojení s § 6 odst. 4
citovaného právního předpisu].
Z hlediska legislativní techniky lze v § 852b odst. 1 písm. c) OZ spatřovat podobnou
neobratnost jak bylo výše zmíněno v případě písm. b) citovaného ustanovení (kde je u
vymezení zájezdu požadována specifikace znaků uvedená částicí „zejména“). Zde je to
způsobeno tím, že uvedení časového rozvrhu plateb a výši zálohy je požadováno
paušálně. Čistě formalistickým gramatickým výkladem bychom dospěli k závěru, že i
v případě, že byla celá cena zájezdu hrazena při podpisu smlouvy, bylo by pod sankcí
absolutní neplatnosti smlouvy nutné uvádět, že výše zálohy je nulová a rozvrh plateb
nebyl stanoven. To jistě zákonodárce neměl na mysli, je zde tedy pro účely zachování
smysluplnosti a praktičnosti této právní úpravy namístě opustit striktní gramatické
hledisko a uplatnit kombinaci výkladu intencionalistického a teleologického84 a
citované ustanovení vykládat tak, že údaj o výši zálohy na cenu zájezdu a rozvrhu
plateb tvoří podstatnou náležitost cestovní smlouvy pouze v případě, že se v daném
případě fakticky uplatní.85
Směrnice 90/314/EHS vůbec nestanovuje povinnost organizátora uvádět výši zálohy,
avšak požaduje uvedení způsobu platby, což OZ nevyžaduje. Povinnost uvést způsob
platby nestanoví ani § 4 odst. 1 BGB-InfoV, který vedle samotné ceny vyžaduje
specifikaci zálohy a splatnost zbytku ceny (což v praxi bude odpovídat českému
„rozvrhu plateb“). Z praxe (a to i praxe obecné, ne pouze ve vztahu k cestovním
smlouvám) vyplývá, že způsob úhrady bude pravidelnou součástí cestovních smluv.
Z hlediska charakteru pojednávané smlouvy a s přihlédnutím k obecné právní úpravě
zániku závazků splněním lze uzavřít, že v případě, že způsob platby v cestovní smlouvě
nebude stanoven, bude tato skutečnost k tíži provozovatele cestovní kanceláře a závazek
zákazníka uhradit cenu zájezdu zanikne jejím plným zaplacením jakýmkoli způsobem
(§ 561 odst. 1 OZ). I když BGB obdobné ustanovení neobsahuje, podobný závěr lze
dovodit z jeho § 362, které jednoduše stanoví, že závazek zanikne poskytnutím
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dlužného plnění věřiteli. Rozhodnutí dlužníka ohledně způsobu tohoto plnění v rozsahu,
v němž není v smluvním ujednání specifikován, je tedy implicitně zahrnuto.
V případě, že si provozovatel cestovní kanceláře chce ponechat možnost cenu zájezdu
jednostranně zvýšit, musí si ji v cestovní smlouvě výslovně vyhradit (§ 852c odst. 1 OZ
a § 4 odst. 2 ve spojení s § 6 odst. 4 BGB-InfoV). O tom více v dalším výkladu.
Způsob uplatnění nároků zákazníka z porušení smlouvy
Požadavek uvádět v cestovní smlouvě způsob uplatnění nároků zákazníka z porušení
smlouvy ze Směrnice 90/314/EHS nevyplývá. Z její přílohy, písm. k), vyplývá pouze
povinnost uvést v cestovní smlouvě lhůty, v nichž je spotřebitel povinen uplatnit své
námitky ohledně řádného plnění smlouvy. Ve svém čl. 5 odst. 4 pak Směrnice
90/314/EHS

stanoví

povinnost

spotřebitele

oznámit

poskytovateli

služeb,

organizátorovi nebo prodejci zájezdu co nejdříve písemně nebo jinou vhodnou formou
jakékoli nedostatky v plnění smlouvy, které zjistí na místě. K implementaci tohoto
ustanovení viz v dalším výkladu o odpovědnosti provozovatele cestovní kanceláře za
porušení závazků z cestovní smlouvy.
V rámci tohoto smluvního ustanovení podle § 852b odst. 2 písm. a) OZ by tedy
provozovatel cestovní kanceláře měl uvést obecnou možnost zákazníka nároky
z porušení cestovní smlouvy vznášet, a dále vymezit způsob, místo a lhůty k uplatnění
těchto nároků. V souladu s § 19 ZOS lze vymezit i způsob vyřízení reklamace. Na
tomto místě je však nutno říci, že zákon provozovateli cestovní kanceláře v tomto
ohledu nenechává velký prostor k uvážení, protože jak povinnost uplatnit práva, tak
lhůty i postup uplatnění stanovuje přímo zákon (např. § 852i odst. 2 a 3 OZ, příslušná
ustanovení ZOS a další). Provozovatel cestovní kanceláře dále především není oprávněn
stanovit žádné prekluzivní lhůty (tyto může podle § 583 OZ stanovit pouze zákon), ani
povinnost zákazníka uplatňovat své nároky nejdříve u delegáta, jak bude vysvětleno
dále.
Povinnost cestujícího oznámit pořadateli vady zájezdu, a dále místo a lhůty pro toto
uplatnění musí být obsahem potvrzení zájezdu i z pohledu německé právní úpravy,
konkrétně podle § 6 odst. 2 bodů 7 a 8 BGB-InfoV. Základem pro tuto povinnost je pak
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ustanovení § 651g BGB, jež zmíněnou povinnost cestujícímu stanoví obdobně s § 852i
OZ (k tomu podrobněji rovněž v dalším výkladu).
Výše odstupného při odstoupení zákazníkem
Směrnice 90/314/EHS otázku odstoupení spotřebitele od cestovní smlouvy z důvodů
nespočívajících na straně organizátora zájezdu neupravuje, neobsahuje tedy ani žádnou
úpravu odstupného v těchto případech. Ve svém čl. 5 pouze stanoví, že v případě změny
některé z podstatných podmínek cestovní smlouvy ze strany organizátora musí být
spotřebiteli umožněno od smlouvy odstoupit bez sankce. Úprava „odškodnění“
organizátora, jeho výše a nutnosti tento údaj uvést v cestovní smlouvě je tak v intencích
komunitárních a vnitrostátních právních předpisů (zejména upravujících poctivé
obchodní praktiky, zneužívající klauzule a z toho vyplývající kritéria pro posuzování
platnosti) ponechána na rozhodnutí zákonodárců jednotlivých členských států.
Výše odstupného, které je zákazník povinen provozovateli cestovní kanceláře uhradit
v případech odstoupení od cestovní smlouvy podle § 852h odst. 1 OZ, musí být
v souladu s ustanovením § 852b odst. 2 písm. b) OZ obsažena v cestovní smlouvě.
Citované ustanovení deroguje obecnou úpravu obsaženou § 497 OZ, která vylučuje
možnost smluvní strany od smlouvy odstoupit v případě, že smlouvu byť i částečně
splní nebo plnění ze smlouvy přijme.
Cestovní smlouva tedy musí obsahovat výši odstupného pro případy, kdy je
provozovatel cestovní kanceláře oprávněn od zákazníka toto odstupné požadovat. Opět
zde bude nutné použít výklad účelem zákona a konstatovat, že ustanovení o povinnosti
uvést výši odstupného v žádném případě nelze interpretovat tak, že provozovatel
cestovní kanceláře je odstupné povinen požadovat. Jde spíše o právní jistotu zákazníka a
zajištění, aby při rozhodování o uplatnění svého práva od cestovní smlouvy měl
informaci o tom, za jakých podmínek tak může učinit. Odstupné tedy může být ve
smlouvě stanoveno i v nulové výši. Jak bylo dovozeno výše v souvislosti s určením
výše zálohy a rozvrhu plateb ceny zájezdu, i zde bude platit, že v případě, že odstupné
nebude uvedeno vůbec, nelze dovozovat relativní neplatnost smlouvy, ale je nutné
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vycházet z toho, že provozovatel cestovní kanceláře při odstoupení zákazníkem placení
odstupného nepožaduje.86
Německý zákonodárce pořadateli zájezdu v případě odstoupení cestujícího z důvodů
jiných než ležících na straně pořadatele zájezdu přiznává v § 651i odst. 2 BGB právo
požadovat přiměřené odškodnění. Částka, která bude pořadateli zájezdu náležet, se
podle citovaného ustanovení vypočítá jako cena zájezdu po odečtení hodnoty nákladů,
jež pořadatel zájezdu v důsledku jeho nenastoupení cestujícím ušetřil a dále zisku, jež
pořadatel zájezdu může získat jiným využitím daných cestovních služeb. Toto
oprávnění pořadateli zájezdu vyplývá přímo ze zákona a z povahy věci v v tomto ohledu
nemusí cestovní smlouva obsahovat žádnou další úpravu. I zde je však umožněna
paušalizace náhrady škody, a to na základě odstavce 3 citovaného ustanovení, které
stanoví, že výše náhrady škody může být stanovena i paušálně, procenty z celkové ceny
zájezdu. Konkrétní sazbu pořadatel zájezdu určuje s přihlédnutím k nákladům, které při
daném typu zájezdu v důsledku odstoupení cestujícího před jeho zahájením obvykle
ušetří, a dále k obvyklé výši zisku z jiného využití služeb, ohledně nichž bylo
odstoupeno. Paušalizovaná náhrada škody již musí být v cestovní smlouvě dohodnuta a
její výše musí být uvedena.
V praxi němečtí pořadatelé zájezdů tuto možnost paušalizace náhrady škody hojně
využívají, a to zejména proto, aby se vyhnuli poskytování detailních podkladů pro
výpočet požadovaného odškodnění, což je pro ně jednak časově i finančně nákladné,
jednak tím částečně dochází k odhalování jejich obchodního tajemství, když například
musí uvést ceny, za které jednotlivé služby nakoupili.87
Údaje o počtu a výši dalších plateb
Povinnost uvádět údaje o počtu a výši dalších plateb za služby, jejichž cena není
zahrnuta v ceně zájezdu a zákazník si je musí hradit zvlášť, je stanovena v § 852b odst.
3 písm. a) OZ a představuje první ze skupiny podstatných náležitostí, jež ze své povahy
musí být obsaženy v cestovní smlouvě pouze v případě, že v rámci vymezení daného
zájezdu fakticky připadají v úvahu (i když, jak bylo popsáno výše, podobné aspekty lze
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nalézt i v podstatných náležitostech upravených v předchozích dvou odstavcích
citovaného ustanovení). Toto ustanovení je v podstatě pouze dalším nástrojem
zákonodárce k zajištění, aby z cestovní smlouvy zákazníkovi byla zřejmá celková cena
zájezdu.
Směrnice 90/314/EHS stanoví, že cena souboru služeb, jež je předmětem cestovní
smlouvy musí být srozumitelně a přesně uvedena jak v katalogu (čl. 3 odst. 2 Směrnice
90/314/EHS), tak v samotné cestovní smlouvě [příloha Směrnice 90/314/EHS, písm.
h)]. Podle posledně citovaného ustanovení musí cestovní smlouva kromě ceny zájezdu
a údajů o jejich případných změnách obsahovat i „údaje o případných poplatcích
souvisejících s některými službami (letištní a přístavní poplatky na letištích a v
přístavech, poplatky za pobyt), pokud nejsou zahrnuty do ceny souboru služeb“. Tento
požadavek je v českém právním řádu implementován právě ustanovením § 852b odst. 3
písm. a) OZ. 88 Autorka této práce zastává názor, že již v kontextu samotné Směrnice
90/314/EHS se tento požadavek jeví být nadbytečným. I při jeho neexistenci by totiž již
na základě Směrnicí 90/314/EHS obecně stanovené a českým zákonodárcem v § 852 b
odst. 1 b) a c) provedené kombinace povinností provozovatele cestovní kanceláře
stanovit rozsah služeb zahrnutých v ceně zájezdu a tuto cenu ve smlouvě uvést v praxi
bylo nutné dojít k stejnému výsledku – tedy že zákazník je oprávněn požadovat
poskytnutí a provozovatel cestovní kanceláře oprávněn požadovat úhradu pouze
takových služeb a v takovém rozsahu, jak bylo v cestovní smlouvě dohodnuto. Když by
tedy například v cestovní smlouvě jako součást zájezdu byla uvedena letecká přeprava
bez uvedení letištních poplatků, měl by mít zákazník již na základě § 852 b odst. 1 b) a
c) právo letecké přepravy využít, aniž by byl povinen k jakýmkoli platbám nad rámec
ceny zájezdu. Ustanovení 852b odst. 3 písm. a) OZ jistě neusiluje o nic jiného.
I za stávající situace, kdy je výše zmíněný speciální požadavek Směrnicí 90/314/EHS
stanoven a je třeba ho respektovat, lze z hlediska smyslu a systematičnosti předmětné
právní úpravy uvažovat o jeho vhodnější implementaci, jíž by podle autorky této práce
bylo vypuštění ustanovení § 852b odst. 3 písm. a) OZ a jeho začlenění do obecného
požadavku na uvedení ceny zájezdu [§ 852b odst. 1 písm. c) by tak mohl znít například
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následovně: „Cestovní smlouva musí být písemná a musí obsahovat:… c) cenu zájezdu
včetně ceny služeb, jež jsou rovněž součástí zájezdu a jejichž cena není v ceně zájezdu
zahrnuta“].
Na tomto místě je ještě vhodné upozornit na zjevnou formální chybu zákonodárce, když
pro ustanovení § 852b odst. 3 písm. a) OZ zvolil formulaci: „jsou-li součástí zájezdu i
další platby za služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu…“. Z předchozího
výkladu vyplývá, že součástí zájezdu je soubor jednotlivých služeb cestovního ruchu,
nikoli platby za tyto služby.89 Správnější by tedy patrně byla formulace s vypuštěním
slov „platby za“.
Německý zákonodárce byl zřejmě rovněž názoru, že veškeré poplatky související se
službami poskytovanými v rámci zájezdu mají být jednoduše zahrnuty již v celkové
ceně zájezdu a nestanovuje požadavek uvedení ceny služeb, jež není zahrnuta v ceně
zájezdu, i když tyto služby v zájezdu zahrnuty jsou.
Hlavní charakteristické znaky ubytování, dopravy a stravování
Ustanovení § 852b odst. 3 v rámci písm. b) až d) OZ vyžaduje bližší specifikaci
ubytování, dopravy a stravování, pokud jsou součástí zájezdu. V případě, že jsou tyto
služby součástí zájezdu, je nutné je do určité míry specifikovat již podle ustanovení §
852b odst. 1 písm. b) OZ jako jednu z podstatných náležitostí cestovní smlouvy. Z
formulace předmětných ustanovení lze dovodit, že § 852b odst. 3, písm. b) až d) OZ
ukládá detailnější popis těchto služeb, zatímco v rámci vymezení zájezdu je potřeba tyto
služby pouze „uvést“, a to včetně místa a doby jejich trvání. V praxi však rozlišení, zda
důsledkem neuvedení některých ze znaků ubytování, dopravy či stravování půjde o
skutečnost způsobující absolutní neplatnost cestovní smlouvy, nebo pouze o neplatnost
relativní, již se může dovolat zákazník, může být nejasné. Například uvedení polohy
ubytování nebo údaje o trase cesty podle § 852b odst. 3, písm. b) a c) OZ lze považovat
za údaje o místě poskytnutí služby podle 852b odst. 1 písm. b) OZ. Odborná literatura
sice konstatuje, že nedostatek podstatné náležitosti cestovní smlouvy podle prvního
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odstavce § 852b nelze posuzovat jako její nedostatek podle třetího odstavce90, to však
nastíněný problém řeší pouze částečně, protože někdy právě nemusí být celkem zřejmé,
o porušení kterého odstavce se jedná.
Již bylo zmíněno, že německý zákonodárce s údaji, které podle českého práva tvoří
podstatné náležitosti cestovní smlouvy, pracuje jako s obsahovými náležitostmi
prospektu resp. potvrzení zájezdu a podává je spíše jakožto informační povinnosti
pořadatele zájezdu. S jejich absencí tedy neváže důsledky v podobě neplatnosti, a proto
problém zmíněný v předchozím odstavci v rámci této právní úpravy není aktuální.
Ustanovení § 4 odst. 1 body 2, 3 a 4 BGB-InfoV jmenuje jakožto obsahovou náležitost
prospektu v rámci znaků zájezdu podobné informace jako § 852b odst. 3 v rámci písm.
b) až d) OZ, tedy: určení dopravního prostředku (jeho znaky a třídu), ubytování (druh,
místo, kategorii nebo hlavní znaky a v případě, že je tato informace k dispozici, i jeho
případnou certifikaci a třídu) a stravování. Ustanovení § 6 BGB-InfoV pak v úvodu
svého druhého odstavce na tyto ustanovení jako na povinnou součást listiny o cestovní
smlouvě resp. potvrzení zájezdu pouze odkazuje.
Ze tří zmíněných aspektů je nejvýznamnějším ubytování, které zpravidla tvoří
nejpodstatnější část ceny zájezdu. Jde navíc o službu, jejíž nedostatky zákazník v praxi
bude pociťovat nejvíce, přičemž ve srovnání s dopravou a stravováním, jejichž přesné
vymezení v praxi nečiní problémy, jde o službu komplexnější a při jejím vymezení je
potřeba posoudit mnoho faktorů. V rámci této podkapitoly je z uvedených důvodů a
vzhledem k tématu a rozsahu této práce věnován prostor právě ubytování jakožto
stěžejní službě cestovního ruchu.
Klasifikace ubytování prováděná provozovatelem cestovní kanceláře měla být co nejvíc
transparentní, neměla by být zavádějící a měla by zohlednit případné rozdíly
v klasifikaci ubytovacích zařízení v České republice a v destinaci zájezdu, zejména
včetně skutečnosti, zda daná země stanoví obecně závaznými předpisy oficiální kritéria
klasifikace a zda jejich dodržování kontroluje, nebo je z velké míry ponecháno na
svévůli ubytovatelů, jakou kategorií své zařízení označí. Rozdělení ubytovacích zařízení
do jednotlivých kategorií (hotel, motel, penzion, ostatní ubytovací zařízení) je v České
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republice provedeno vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití
území. Tato ubytovací zařízení se pak zařazují do pěti tříd, které se označují
hvězdičkami, a to podle technické normy ČSN 76 1110 na základě vyhlášky č.
268/2009, o technických požadavcích na stavby. K označování ubytovacích zařízení
hvězdičkami podle uvedených předpisů však není příslušný žádný orgán veřejné správy.
Podnikatel je povinen klasifikaci ubytovacího zařízení provést sám, a to na základě
ustanovení § 17 odst. 8 psím. c) ŽZ, který stanoví, že ubytovací zařízení poskytující
přechodné ubytování musí být označeno kategorií a třídou.
I když v rámci států Evropské unie jistě nejsou faktické rozdíly v klasifikaci
ubytovacích zařízeních tak markantní jako třeba při srovnání s africkými nebo asijskými
státy, stále existují a pro rozhodování spotřebitele mohou mít velký význam. V roce
2010 provedlo ECC (Evropské spotřebitelské centrum) průzkum podmínek přidělování
hvězdiček hotelům v evropských státech. Experti se zaměřili na tříhvězdičkové hotely a
analyzovali 41 kritérií v téměř třiceti státech. Ze studie publikované na stránkách
Evropského spotřebitelského centra Česká republika vyplývá, že rozdíly v systému i
kritériích přidělování hvězdiček se v jednotlivých zemí liší často značně.91 I z tohoto
důvodu Asociace hotelů a restaurací České republiky spolu se svou evropskou
zastřešující organizaci HOTREC již několik let pracuje na podpoře systému Oficiální
jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR, který v České republice na dobrovolné
bázi funguje již od roku 2004 (definice ubytovacích zařízení na hotel, hotel garni,
pension, motel a botel a jejich klasifikace pomocí hvězdiček od kategorie tourist po
kategorii luxury). Počátkem roku 2010 založily hotelové asociace sedmi zemí Evropské
unie sdružení Hotelstars union (HSU), které má za cíl především sjednocení klasifikace
ubytovacích služeb pomocí jednotné metodiky a využití společného marketingu při
propagaci certifikovaných zařízení. Nyní má toto sdružení již jedenáct členů, mezi nimi
kromě České republiky i Německo. Zmíněná Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích
zařízení ČR má pouze doporučující charakter, není obecně závazným právním
předpisem a je na provozovatelích ubytovacích zařízení, zda se rozhodnou ji podstoupit
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či nikoliv. Je pak na profesních svazích jednotlivých členských států, aby podpořili co
nejširší účast ubytovatelů na tomto systému certifikace. Certifikaci provádí tzv.
klasifikační komise, jež ustanovují profesní svazy Asociace hotelů a restaurací České
republiky a UNIHOST, Sdružení podnikatelů v pohostinství. Tato komise se skládá ze
stanoveného počtu zástupců těchto svazů, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zástupců
spotřebitelských sdružení a dalších sdružení a organizací v této oblasti (v Německu je
příslušné Sdružení německých hotelů a pohostinství DEHOGA).

Česká centrála

cestovního ruchu CzechTourism se zavázala přednostně propagovat ta ubytovací
zařízení, která certifikaci podstoupí.92 Tuto iniciativu lze označit za velice důležitou
z hlediska ochrany spotřebitele a podpory cestovního ruchu mezi zeměmi Evropské
unie, i když je nutno říci, že alespoň v České republice na první pohled mírně
prohlubuje nepřehlednost úpravy, když pro zařazení ubytovacího zařízení se použije
hned několik vyhlášek, technických norem a navíc dobrovolný systém klasifikace.
Spojení „na první pohled“ je použito proto, protože tento stav je dán zejména
specifickou povahou úpravy, která musí jednak regulovat požadavky na výstavbu
jednotlivých ubytovacích zařízení, jednak stanovit kritéria pro posuzování služeb
v těchto zařízeních poskytovaných, což lze stěží učinit v rámci jednoho právního
předpisu.
Dle názoru autorky však není důvodu, aby kritéria pro klasifikaci jednotlivých
ubytovacích zařízení hvězdičkami nebyla pro všechny státy sjednocena formou
směrnice Evropské unie. Přitom iniciativy v této oblasti v minulosti byly - s existencí
vytvoření jednotné klasifikace hotelů počítalo například Doporučení Rady ES č.
86/665/EHS ze dne 22.12.1986, o jednotných informacích ve stávajících hotelech, kde
jsou uvedeny základní údaje, které by měly obsahovat informace o ubytovacích
zařízeních, včetně informací ve formě tzv. piktogramů. I přes snahu zavést jednotnou
závaznou evropskou klasifikaci hotelů obsahující srovnatelná kvalitativní kritéria,
zejména ze strany Mezinárodní automobilové federace (FIA) a spotřebitelských
organizací, je paradoxně pro nesouhlas provozovatelů ubytovacích zařízení sdružených
v rámci HOTREC (která, jak bylo výše zmíněno, naopak aktivně podporuje sjednocení
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na bázi dobrovolnosti) hotelová klasifikace nadále věcí jednotlivých členských států.93
Prozatím je tedy na úrovni Evropské unie zastáván názor, že tato problematika by měla
být ponechána iniciativě samotných provozovatelů ubytovacích zařízení a neměla by
jím být nařizována.
Další údaje
V případech, kdy je uskutečnění zájezdu podmíněno dosažením určitého minimálního
počtu zákazníků, je tuto informaci nezbytné do cestovní smlouvy výslovně zahrnout.
Stanoví to § 852b odst. 3 písm. e) OZ, který zároveň v této souvislosti požaduje uvedení
lhůty, v níž provozovatel cestovní kanceláře může zákazníka písemně informovat o tom,
že zájezd se z důvodů nedosažení tohoto minimálního počtu zákazníků ruší.
Z formulace citovaného ustanovení („je-li realizace zájezdu podmíněna….“) by bylo
možné dovozovat, že nedosažení stanoveného poštu zákazníků má povahu rozvazovací
podmínky ve smyslu § 36 OZ a skutečnost, že provozovatel tuto okolnost zákazníkovi
oznámí, má již pouze deklaratorní charakter, tedy informuje zákazníka o tom, že právní
účinky cestovní smlouvy již zanikly na základě objektivní právní skutečnosti. Nelze
však zapomínat na to, že zrušení zájezdu automaticky nezpůsobuje zánik cestovní
smlouvy, ale je pouze zákonným důvodem, pro nějž lze od cestovní smlouvy odstoupit
(§ 852g odst. 1 OZ). V případě, že tedy dojde ke zrušení zájezdu pro nedosažení
minimálního počtu zákazníků a byly splněné podmínky § 852b odst. 3 písm. e) OZ,
může provozovatel cestovní kanceláře odstoupit od cestovní smlouvy, aniž by musel
zaplatit pokutu podle § 852g odst. 4 OZ nebo odpovídat zákazníkovi za škodu
(odpovědnost za škodu připadá v úvahu při porušení povinnost zákazníka u zrušení
zájezdu písemně ve stanovené lhůtě informovat).94
Obdobný (formulačně takřka identický) požadavek uvádí jakožto znak zájezdu v rámci
vymezení náležitostí prospektu § 4 BGB-InfoV ve svém odstavci 1, bodu 7. Za dodržení
tam uvedených podmínek je pořadateli zájezdu rovněž umožněno „beztrestné“
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odstoupení od smlouvy. Na rozdíl od OZ, který tuto skutečnost uvádí explicitně, je však
v případě BGB pro dovození tohoto závěru potřeba tento předpis znát a vnímat a
vykládat v souvislostech. Vyplývá totiž z ustanovení § 308 BGB, který příkladmo
vyjmenovává klauzule, které jsou v rámci všeobecných obchodních podmínek
považovány za neúčinné. V bodu 3. tento předpis zakazuje použití ustanovení, na jehož
základě by byl subjekt oprávněn se zprostit svého smluvního závazku, aniž by to bylo
věcně odůvodněno. Ve spojení s citovaným ustanovením BGB-InfoV pak vyplyne závěr
o tom, že v případech nedosažení minimálního počtu cestujících je odstoupení
pořadatele zájezdu za splnění dalších podmínek oprávněné (tj. že tak stanovila cestovní
smlouva resp. že to bylo cestujícímu včas oznámeno). Lhůta pro oznámení zrušení
zájezdu z uvedených důvodů by podle soudů měla být alespoň 14 dnů. Ustálilo se také
pravidlo, že pořadatel zájezdu by neměl požadovat zaplacení zbytku ceny zájezdu dříve,
než mu uplyne lhůta pro oznámení zrušení zájezdu.95 Podle § 651a odst. 5 BGB je
pořadatel zájezdu povinen oznámit zrušení zájezdu cestujícímu neprodleně po tom, co
se o této skutečnosti sám dozví (opožděné oznámení, byť ve lhůtě stanovené v cestovní
smlouvě by tedy mohlo mít pro pořadatele zájezdu následky v podobě odpovědnosti za
škodu), a dále je povinen cestujícímu na jeho žádost umožnit účast na zájezdu
minimálně stejné hodnoty v případě, že takový zájezd v nabídce má a jestliže to ve
srovnání se zrušeným zájezdem nezpůsobí zvýšení nákladů cestujícího. Tato úprava
v podstatě doslovně odpovídá úpravě obsažené v ustanovení § 852g odst. 3 a je
transpozicí požadavku obsaženého v čl. 6 písm. a) Směrnice 90/314/EHS. Co se týče
povinnosti provozovatele cestovní kanceláře informovat zákazníka o zrušení zájezdu
neprodleně, v OZ (ani ve Směrnici 90/314/EHS) výslovně obsažen není. V českém
právním prostředí jej však bez problémů můžeme dovodit z obecné povinnosti
předcházet škodám, zakotvené v § 415 OZ.
Jako poslední podstatnou náležitost cestovní smlouvy, jejíž absence způsobuje její
relativní neplatnost, ustanovení § 852b odst. 3 písm. f) OZ uvádí stanovení podmínek,
které musí účastník zájezdu splňovat (jsou-li pro jejich stanovení důvody), a to včetně
lhůty, ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba,
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pokud jsou důvody pro stanovení této lhůty. Toto ustanovení není v příloze Směrnice
90/314/EHS uvedeno jako prvek cestovní smlouvy, ale úzce souvisí s jejím jiným
požadavkem, a to že spotřebiteli musí být umožněno převést svou rezervaci na jinou
osobu, která vyhovuje všem podmínkám pro soubor služeb (čl. 4 odst. 3 Směrnice
90/314/EHS). Právě k provedení tohoto požadavku, jinak transponovaného do § 852f
OZ, pojednávané ustanovení slouží.96 Interpretace tohoto ustanovení přitom nečiní
problémy – v případě některých zájezdů musí zákazníci splňovat určité požadavky
(například zdravotní způsobilost u zájezdů s vysokou fyzickou zátěží). Pod důvody pro
stanovení lhůty, v jejímž rámci je zákazník oprávněn oznámit, že se zájezdu za něj
zúčastní jiná osoba, si pak lze představit skutečnosti související s administrativním
zabezpečením zájezdu, například lhůty pro přerezervaci letenek, zařízení víz apod.
V rámci německé právní úpravy neexistuje žádné ustanovení odpovídající § 852b odst.
3 písm. f) OZ, a to jak v BGB, tak v BGB-InfoV. Nesplnění specifických vlastností,
které jsou podmínkou účasti na konkrétním typu zájezdu sice rovněž zakládá oprávnění
pořadatele zájezdu změnu v osobě cestujícího odmítnout (§ 651b odst. 1 BGB), avšak
nikde není stanoveno, že by tyto podmínky musely být v cestovní smlouvě nebo
v prospektu výslovně uvedeny. Důkazní břemeno ohledně existence těchto specifických
podmínek, jakož i jejich splňování či nesplňování navrženým náhradníkem však stíhá
výhradně pořadatele zájezdu97, což se zejména v německém podnikatelském prostředí
jeví jako dostačující opatření k zamezení zneužívání tohoto ustanovení ze strany
pořadatelů zájezdu.
Určení obsahu smlouvy odkazem na všeobecné obchodní podmínky
Zahrnutí odkazu na všeobecné obchodní podmínky bývá v praxi cestovních smluv
v podstatě pravidlem. Tyto podmínky jsou často zahrnuty již v katalogu; pokud by však
na ně neodkazovala i cestovní smlouva, řídil by se režim jejich závaznosti stejnými
pravidly, jako bylo vyloženo výše v souvislosti se závazností katalogu. Lze však říci, že
provozovatelé cestovních kanceláří skoro vždy odkazují na všeobecné obchodní
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podmínky přímo v cestovní smlouvě, což je způsobeno tím, že cestovní smlouvy jsou
v praxi zásadně smlouvy formulářové. V souladu s ustanovením § 273 ObchZ a § 53a
OZ je určení obsahu smlouvy odkazem na všeobecné obchodní podmínky za tam
uvedených podmínek možné (tj. stranám jsou známy – pouze v případě zákazníků
podnikatelů, nebo jsou ke smlouvě přiloženy – nezbytně v případě zákazníků –
spotřebitelů v užším smyslu).
Všeobecné obchodní podmínky je potřeba detailně zkoumat hlavně v případech, kdy je
zákazníkem spotřebitel v užším smyslu slova. Na tomto místě je zejména dlužno zmínit
Směrnici 93/13/EHS a její článek 3, který hovoří o smluvních ujednáních, která jsou
nepřiměřená, když v rozporu s požadavkem dobré víry (přiměřenosti) způsobují
významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, které vyplývají z dané
smlouvy, v neprospěch spotřebitele (ustanovení transponováno do § 56 odst. 1 OZ).
Ujednání o odkazu na všeobecné obchodní podmínky je bezesporu ustanovením
nevyváženým, a to v neprospěch spotřebitele. Avšak nelze jej bez dalšího považovat i
za ujednání ve smyslu citovaného ustanovení nepřiměřené – takový výklad by ochromil
fungování trhu, což je v rozporu s naplňováním cílů Evropské unie. I vzhledem k tomu,
že spotřebitel je v evropském pojetí osobou, která je vzdělaná, aktivně vyhledává služby
a zároveň je bdělá a střeží si svá práva, tedy nelze přijmout závěr, že by odkaz na
všeobecné obchodní podmínky byl ujednáním ve smlouvách typu B2C nepřípustným a
z hlediska podmínky přiměřenosti je potřeba zkoumat okolnosti každého jednotlivého
případu. Tento přístup vychází konečně ze samotné Směrnice 93/13/EHS, která ve svém
čl. stanoví, že na nepřiměřenost smluvního ujednání se hledí s ohledem na povahu zboží
nebo služeb, pro které byla smlouva uzavřena, a s odvoláním na dobu uzavření smlouvy
s ohledem na všechny okolnosti, které provázely uzavření smlouvy, a na všechny další
podmínky smlouvy nebo jiné smlouvy, z nichž vychází.98
Je nasnadě, že i v rámci německé právní úpravy cestovní smlouvy je určení jejího
obsahu odkazem na všeobecné obchodní podmínky pořadatele zájezdu umožněno.
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Výslovně tuto možnost stanoví § 6 odst. 3 BGB-InfoV, když uvádí, že v případě, že
pořadatel zájezdu založí cestovní smlouvu na všeobecných obchodních podmínkách,
musí být tyto cestujícímu v úplném znění předány před jejím uzavřením. Německé
sdružení cestovního ruchu (DRV) pak svým členům nabízí jakési nezávazné vzorové
rámcové obchodní podmínky pro cestovní smlouvy a doporučuje je v rámci obchodní
činnosti používat. Na základě těchto obchodních podmínek pak byly v roce 2000
společností DIRG - Deutschland Informations- und Reservierungs Gesellschaft mbH
(Německá informační a rezervační společnost s ručením omezeným) vypracovány
následně ve spolkovém věstníku publikovány Obchodní podmínky pro cestovní
smlouvy v německém turismu.
Všeobecné obchodní podmínky mohou být do smluv obecně zahrnuty pouze za
dodržení podmínek stanovených v § 305 odst. 2 BGB a § 310 odst. 1 BGB ve spojení s
§ 6 odst. 3 BGB-InfoV. Kromě již zmíněné povinnosti pořadatele zájezdu obchodní
podmínky cestujícímu před uzavřením cestovní smlouvy předat musí být zejména dána
možnost cestujícího seznámit se s obchodními podmínkami fakticky seznámit
(významné zejména v případě tělesného postižení – toto zákon uvádí výslovně), dále je
nezbytné, aby byl cestující při uzavírání smlouvy na odkaz na všeobecné obchodní
podmínky výslovně upozorněn a konečně, cestující s těmito obchodními podmínkami
musí vyjádřit souhlas.99

99

NIEHUUS, M., c.d., s. 75.

74

3.4 Informační povinnosti provozovatele cestovní kanceláře
Informační povinnost je jedním ze stěžejních nástrojů ochrany spotřebitele, jenž lze
pozorovat prakticky napříč všemi evropskými směrnicemi vydanými v této oblasti.
V odborné literatuře nalezneme rozdělení nástrojů resp. institutů ochrany spotřebitele na
obecné instituty, které se uplatní v každém spotřebitelském právním vztahu, dále na
instituty obecně využívané, které se v těchto právních vztazích uplatňují pravidelně, a
konečně specifické instituty s významem pouze pro určitý zvláštní typ spotřebitelského
právního vztahu. Informační povinnosti lze zařadit do druhé z vyjmenovaných
kategorií.100
Význam informační povinnosti obecně tkví především ve vlivu poskytnutých informací
na rozhodování spotřebitele. V případě poskytnutí neúplných nebo zkreslených
informací se spotřebitel nemůže rozhodovat svobodně a hrozí, že nakoupí zboží nebo
službu, kterou ve skutečnosti za daných podmínek nakoupit nechtěl. Manipulací
s informacemi by tedy za absence jakékoli právní úpravy mohlo docházet k zneužívání
silnějšího postavení podnikatelů, a také k narušování hospodářské soutěže, což ale pro
účely této práce ponecháme stranou. I když již výše bylo vysvětleno, že cestovní
smlouva není typickou spotřebitelskou smlouvou, je použití tohoto nástroje ochrany
vzhledem k povaze právních vztahů vznikajících na jejím základě plně opodstatněné a
pro dosažení účelu předmětné právní úpravy též nezbytné. Pojednávaná právní úprava
zahrnuje informační povinnosti provozovatele cestovní kanceláře jak před uzavřením
cestovní smlouvy (náležitosti katalogu podle § 10 ZCr), tak v jejím rámci (podstatné
náležitosti cestovní smlouvy podle § 852b OZ) a v období po jejím uzavření (povinnosti
provozovatele cestovní kanceláře podle § 852d OZ).101
V rámci německé právní úpravy tomu nebude jinak, avšak vzhledem k odlišnému
systematickému řešení regulace cestovní smlouvy půjde zejména o předpis BGB-InfoV.
Vzhledem k tomu, že katalog resp. prospekt, jakož i podstatné náležitosti cestovní
smlouvy již byly předmětem výkladu v rámci kapitoly 3.3 této práce, budeme se při
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výkladu na tomto místě soustředit na charakter, rozsah a význam informačních
povinností provozovatele cestovní kanceláře resp. pořadatele zájezdu v období po
uzavření cestovní smlouvy.

3.4.1 Rozsah informací
Povinnost provozovatele cestovní kanceláře, sdělit zákazníkovi před zahájením zájezdu
další informace, je stanovena v § 852d OZ a je vymezena pozitivně a negativně.
Provozovatel cestovní kanceláře je nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu
povinen poskytnout zákazníkovi veškeré informace, které jsou pro něj důležité a které
jsou provozovateli cestovní kanceláře známy. Tato úprava jde nad rámec požadavků
Směrnice 90/314/EHS, která ve svém čl. 4 odst. 1 písm. b) obsahuje pouze taxativní
výčet informací, které musí být zákazníkovi poskytnuty. Negativní vymezení
informační povinnosti podle citovaného ustanovení OZ spočívá v tom, že provozovatel
cestovní kanceláře není povinen zákazníkovi opět sdělovat informace obsažené
v katalogu, který byl zákazníkovi předán. Zde lze opět zdůraznit, že katalog je pro
cestovní kancelář závazný a ke změně v něm uvedených údajů může před uzavřením
cestovní smlouvy cestovní kancelář přistoupit pouze pokud si v katalogu toto právo
vyhradila, jinak pouze se souhlasem zákazníka.
Z podstaty věci by veškeré informace, které jsou pro zákazníka důležité, měly být
poskytnuty již před uzavřením cestovní smlouvy resp. být zahrnuty v jejím obsahu.
Z demonstrativního výčtu, který zákonodárce do § 852d odst. 1 OZ zahrnul, také
vyplývá, že by zde mělo jít převážně o informace organizačního charakteru. Citované
ustanovení v rámci pozitivního vymezení informační povinnosti obsahuje na první
pohled zcela logickou podmínku, že provozovatel cestovní kanceláře informuje pouze o
těch skutečnostech, které jsou mu známy. V této souvislosti je potřeba říci, že limitaci
obsahu povinnosti provozovatele cestovní kanceláře jeho znalostmi je potřeba vykládat
rozšiřujícím způsobem a „znalosti“ provozovatele cestovní kanceláře v tomto smyslu
posuzovat z objektivního hlediska a zohlednit povinnost provozovatele cestovní
kanceláře postupovat s odbornou péčí. Opačný přístup by způsobil absurdní závěr, tedy

76

že s čím menší odbornou péčí by provozovatel cestovní kanceláře postupoval, tím menší
rozsah by měla jeho povinnost podle citovaného ustanovení OZ.102
Na tomto místě je vhodné učinit kritickou poznámku k formulaci citovaného
ustanovení. Především jeho vymahatelnost (zejména ohledně informací, které nejsou
zahrnut v demonstrativním výčtu) bude v praxi spíše problematická, a to především pro
neurčitost, když okruh informací je vymezen kritériem jejich důležitosti pro zákazníka a
povinnost sdělit tyto informace je pak podmíněna znalostmi provozovatele cestovní
kanceláře (jež, ač interpretovaná rozšiřujícím způsobem, bude v praxi často dalším
předmětem komplikovaného dokazování). Po bližším zkoumání důsledků široké
formulace zvolené českým zákonodárcem lze říci, že ačkoli by se dané ustanovení
z hlediska účelu právní úpravy obešlo s taxativním výčtem informací, v části, která jde
nad rámec Směrnice 90/314/EHS v podstatě v konečném důsledku představuje pouze
další posílení pozice zákazníka, a to i přesto, že dokazování v této souvislosti v praxi
může činit problémy. Zda je takové posílení účelné, je věc názoru – paradoxně totiž
s sebou může nést jak pro zákazníka, tak pro provozovatele cestovní kanceláře
nepříznivé důsledky. Nelze v tomto kontextu nezmínit praktickou ukázku toho, jak se
poskytování informací nad rámec výslovně požadovaný zákonem může provozovateli
cestovní kanceláře „vymstít“.
V daném případě šlo o informaci, kterou cestovní kancelář poskytla zákazníkovi jako
odpověď na jeho dotaz, a která spočívala ve sdělení, že vízovou povinnost při zájezdu
do Thajska lze vyřídit přímo na letišti v Bangkoku. Provozovatel cestovní kanceláře
přitom opominul skutečnost, že zákazníci nebyli státními občany České, nýbrž
Slovenské republiky, a proto platí režim odlišný. Zákazník se touto mylnou informací
řídil, v důsledku čehož do Thajska přicestoval bez víz, byl tam zadržen a ze země
deportován. Soud prvního stupně byl toho, názoru, že zákazník byl povinen se sám
informovat o vízové povinnosti u Thajského zastupitelství v České nebo Slovenské
republice, protože zajištění víz nebylo podle cestovní smlouvy v daném případě
předmětem povinností provozovatele cestovní kanceláře; odvolací soud tento závěr
potvrdil. Nejvyšší soud však obě rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu řízení soudu
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prvního stupně. Své rozhodnutí odůvodnil zejména právě tím, že informační povinnosti
podle § 852d OZ nejsou omezeny pouze údaji tam uvedenými, protože jde zjevně o
výčet demonstrativní (uvedený slovem „zejména“), a tak není vyloučeno, aby podle
tohoto ustanovení poskytl provozovatel cestovní kanceláře zákazníkovi informace i o
dalších skutečnostech. V daném případě tak sice nešlo o povinnost provozovatele
cestovní kanceláře vyplývající z cestovní smlouvy, avšak tím, že provozovatel cestovní
kanceláře tuto informaci nad rámec svých povinností podal a šlo o informaci mylnou,
která vedla ke vzniku škody na straně zákazníka, porušil svoji povinnost podle § 852d
OZ, když porušení povinností podle tohoto ustanovení nespočívá pouze v neposkytnutí
určité informace, ale i v poskytnutí informace nesprávné. Nejvyšší soud však nevyloučil
možnost provozovatele cestovní kanceláře dovolat se podle § 441 OZ spoluzavinění
vzniku škody zákazníkem.103
Autorka této práce považuje samotný závěr Nejvyššího soudu sice za správný, ale
problematicky odůvodněný, když soud podle jejího názoru opominul rozlišit, zda
v konkrétním případě šlo o informaci, kterou byl provozovatel cestovní kanceláře podle
§ 852d OZ povinen zákazníkovi sdělit jakožto informaci, která mu je známa a pro
zákazníka důležitá, či nikoli. V tomto ohledu Nejvyšší soud přistupuje k výkladu tohoto
ustanovení podle autorky této práce nesprávně, když jeho aplikaci na daný případ
odůvodňuje demonstrativním charakterem tam obsaženého výčtu a z toho vyvozeným
závěrem, že není vyloučeno, aby byly poskytnuty i jiné informace, tedy i informace o
možnosti splnit vízovou povinnost na letišti v destinaci zájezdu. § 852d OZ však svým
charakterem neposkytuje provozovateli cestovní kanceláře možnosti, nýbrž mu
stanovuje povinnosti – jestli tedy tato konkrétní informace byla provozovateli známa a
byla pro zákazníka důležitá, byl povinen, nikoli oprávněn ji zákazníkovi sdělit. Pokud
ne, sdělovat ji nemusel a pokud tak dobrovolně učinil, byl povinen tuto informaci sdělit
správně, avšak nikoli podle § 852d OZ, ale podle § 415 OZ, tedy na základě generální
prevence – tedy obecné povinnosti všech subjektů právních vztahů počínat si tak, aby
nedocházelo ke škodám na majetku (v konkrétní situaci navíc s přihlédnutím k vztahu
B2C a s tím související široce pojaté povinnosti provozovatele cestovní kanceláře

103

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.7.2009, sp. zn. 25 Cdo 1394/2007.

78

postupovat s odbornou péči). Otázku, zda daná informace spadala pod povinnosti
provozovatele cestovní kanceláře podle § 852d OZ, pro účely tohoto výkladu a rozsahu
práce autorka ponechává stranou – jde však o typický příklad výše nastíněné
problematičnosti aplikace citovaného ustanovení OZ.
Kritiku formulace ustanovení § 852d OZ lze uzavřít dvěma krátkými poznámkami. Jde
jednak o obecnou nevhodnost používání demonstrativních výčtů v kogentních
ustanoveních, což však v případech, kde s nedodržením povinností stanovených
takovými normami nejsou spojené závažné právní důsledky v podobě neplatnosti
právního úkonu [k tomu viz výše v rámci výkladu ohledně vymezení zájezdu a obdobně
ne § 852b odst. 1 písm. b)] nebo specifické sankce, činí v praxi pouze výše nastíněné
interpretační problémy a nemá příliš výrazný dopad na právní jistotu smluvních stran
(pojednávané ustanovení OZ je totiž normou imperfektní a jeho porušení má pouze
obecné důsledky spočívající v aplikaci § 420 OZ104).

Konečně je zde opět jistá

legislativně-technická neobratnost zákonodárce, když v rámci písm. a) § 852d odst. 1
OZ v rámci požadavku na upřesnění údajů uvedených v § 852b odst. 3 písm. a) až d)
OZ zbytečně opakuje negativní vymezení informační povinnosti, která je již obecně
předvídaná v úvodní části odstavce.
Obsahově demonstrativní výčet zahrnutý v § 852d odst. 1 OZ téměř přesně odpovídá
taxativnímu výčtu v příslušném ustanovení Směrnice 90/314/EHS. Výjimku tvoří první
bod, kdy český zákonodárce zvolil formulaci informační povinnosti jako povinnosti
upřesnit údaje uvedených v §852b odst. 3 písm. a) až d), a to namísto požadavku
Směrnice 90/314/EHS, která ve svém čl. 4 odst. 1 písm. a) bodu i) stanoví povinnost
organizátora poskytnout spotřebiteli informaci o „rozvržení času a míst zastávek a
dopravní spojení, jakož i údaje o místě pro cestujícího, např. kajuta nebo lehátko na
lodi nebo lehátkové nebo lůžkové kupé ve vlaku“. Učinil tak zřejmě proto, že informace
obsažené v první části citovaného ustanovení Směrnice 90/314/EHS mají být již
součástí cestovní smlouvy podle § 852b odst. 3 písm. c) OZ a zbylé informace pak
skutečně nepředstavují nic jiného než upřesnění údaje požadovaného podle toho
ustanovení OZ. Tím, že bližší specifikace informací se týká i dalších podstatných
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náležitostí cestovní smlouvy došlo v tomto směru k extenzivnímu provedení ustanovení
Směrnice 90/314/EHS, avšak lze říci, že účelným způsobem. Informace obsažená v §
852d odst. 1 písm. b) OZ pak již plně ve shodě s čl. 4 odst. 1 písm. a) bodem iii)
Směrnice 90/314/EHS spočívá v sdělení podrobností o možnosti kontaktu s nezletilým
v místě jeho pobytu. Informace se poskytuje zákazníkovi, tedy buď nezletilému přímo,
nebo osobě, která pro něj cestovní smlouvu uzavřela. I když zákon používá termínu
„možnost“, jde v podstatě o povinnost provozovatele cestovní kanceláře takový kontakt
umožnit a informovat o něm zákazníka – tato nepřesnost vznikla překladem.105
Anglické znění daného ustanovení Směrnice 90/314/EHS totiž mluví o povinnosti
organizátora poskytnout „information enabling direct contact to be established with the
child or the person responsible at the child's place of stay“, tedy informaci „umožňující
přímý kontakt“ (ne „o možnosti kontaktu“) s dítětem nebo odpovědnou osobou.
Německé znění pak vyžaduje informaci o tom, „jak se lze s dítětem nebo odpovědnou
osobou v místě pobytu přímo spojit“ („wie eine unmittelbare Verbindung zu dem Kind
oder dem an seinem Aufenthaltsort Verantwortlichen hergestellt werden kann“). OZ na
rozdíl od Směrnice 90/314/EHS neomezuje tuto informační povinnost pouze na
zahraniční cesty (lze polemizovat, jestli to bylo záměrem, nebo jde o nedopatření).
Zákazníkovi musí být podle § 852d odst. 1 písm. c) OZ též sdělen kontakt na osobu, na
kterou se má obrátit v případě komplikací vzniklých v průběhu zájezdu. V praxi
zpravidla půjde o delegáta cestovní kanceláře. V případě, že cestovní kancelář v dané
destinaci delegáta nemá (což zákon ani Směrnice 90/314/EHS nevyžaduje), splní si
svoji povinnost podle citovaného ustanovení informováním o nouzových telefonních
číslech nebo o způsobech kontaktu provozovatele cestovní kanceláře či cestovní
agentury.106
V souladu s ustanovením § 852d odst. 1 písm. d) OZ musí být zákazníkovi sdělena také
informace o možnosti uzavřít pojištění nákladů vzniklých v souvislosti s odstoupením
zákazníka od cestovní smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Toto
ustanovení reflektuje požadavek čl. 4 odst. 1 písm. b) bod iv) Směrnice 90/314/EHS,
podle něhož se však informační povinnost vztahuje i na pojištění nákladů v souvislosti s
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návratem spotřebitele domů v případě nehody či nemoci. Tuto informaci český
zákonodárce do demonstrativního výčtu v § 852 odst. 1 OZ nezahrnul, je však povinnou
náležitostí katalogu podle § 10 odst. 1 písm. n) ZCr. Dalšími informacemi v praxi
poskytovanými provozovateli cestovní kanceláře před zahájením zájezdu budou údaje o
adrese a spojení na zastupitelské úřady, nouzových telefonních čísel pro případy
ohrožení zdraví nebo majetku, informace o oblékání v muslimských zemích, o
doporučeném chování vzhledem na specifické místní zvyky, o otvíracích dobách
obchodů107, ale i o politické a sociální situaci v destinaci zájezdu – skutečnost, že by si
provozovatel cestovní kanceláře například nezjistil informace o blížící se stávce, by
zcela jistě bylo nutné posoudit jako hrubé porušení povinnosti provozovatele cestovní
kanceláře postupovat s odbornou péčí108.
V německé právní úpravě nalezneme úpravu informačních povinností pořadatele
zájezdu ve fázi před nástupem zájezdu v ustanoveních § 8 BGB-InfoV pod nadpisem
„Poučení před počátkem zájezdu“ („Unterrichtung vor Beginn der Reise“). Na první
pohled je zřejmé, že německý zákonodárce se na tomto místě vyhnul výše kritizované
široké konstrukci a informace stejně jako Směrnice 90/314/EHS vyjmenoval taxativně.
Citované ustanovení ve svém prvním odstavci stanoví povinnost informovat o časech
příjezdu, odjezdu, zastávkách v průběhu cesty a navazujících spojích, v případě, že
cestující musí při přepravě zaujmout určité konkrétní místo, informace o tomto místě,
dále kontaktní informace na osobu příslušnou v případě nesnází a konečně informace o
způsobu přímého kontaktu s nezletilým nebo kompetentní osobou v místě pobytu
(posledně jmenovaná informační povinnost se týká stejně jako v případě Směrnice
90/314/EHS pouze zahraničních zájezdů). Informace o možnosti pojištění nákladů
způsobených odstoupením cestujícího od cestovní smlouvy nebo nákladů na návrat
cestujícího v případě úrazu nebo nemoci (stanovující navíc povinnost pořadatele
zájezdu uvést jméno a adresu pojišťovny) je obsahovou náležitostí potvrzení rezervace
zájezdu (fakticky tedy cestovní smlouvy) stanovenou v § 6 odst. 2 bod 9 BGB-InfoV.
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Již bylo v této práci vysvětleno, že významným rozdílem mezi českou a německou
právní úpravou cestovní smlouvy je skutečnost, že to, co z pohledu OZ resp. ZCr
označujeme jako podstatné náležitosti smlouvy resp. nezbytné obsahové náležitosti
katalogu, německý zákonodárce vnímá jako informační povinnost pořadatele zájezdu.
Absence určitých informací v cestovní smlouvě podle českého práva může tedy
způsobit různorodé následky, a to jak její absolutní resp. relativní neplatnost (OZ), tak
vznik správně právní odpovědnosti provozovatele cestovní kanceláře za správní delikt
[§ 10 ZCr ve spojení s § 24 odst. 7 písm. c) a § 9 ZOS resp. § 4 ve spojení s § 24 odst. 1
písm. a) ZOS], včetně povinnosti zaplatit pokutu, a obecně ve všech případech zakládat
odpovědnost provozovatele cestovní kanceláře za škodu podle ustanovení § 420 OZ.
Absence kterékoli informace, kterou je pořadatel zájezdu povinen poskytnout v souladu
s ustanoveními BGB-InfoV, může vést pouze k závěru o porušení zákazu nekalých
obchodních praktik podle § 3 odst. 2 resp. § 4 UWG (s různými důsledky podle
konkrétního

porušení,

spočívající

v povinnosti

odstranit

škodlivé

následky

protiprávního jednání, zdržet se takového jednání, vydat zisk, nahradit vzniklou škodu
apod.). Koncepčně se z tohoto hlediska jeví německá úprava praktičtější; zdá se, že
směšování informačních povinností s podstatnými náležitostmi smlouvy jak je provedl
český zákonodárce nevykazuje oproti přehlednější německé úpravě žádné výhody. Spíš
naopak, na mnohých místech vede k nejasným důsledkům, nejednoznačnému výkladu a
vyžaduje výrazný interpretační korektiv vyšších soudů a odborné veřejnosti.

3.4.2 Způsob a forma poskytnutí
Ustanovení § 852d OZ ukládá provozovateli cestovní kanceláře poskytnutí tam
uvedených informací každému zákazníkovi, tedy ne pouze tomu, který uzavírá cestovní
smlouvu. Informace přitom musí být poskytnuty písemně, a to nejpozději sedm dnů
před zahájením zájezdu, přičemž v této lhůtě musí být již fakticky poskytnuté - nestačí
pouhé odeslání. Požadavek písemnosti jde nad rámec Směrnice 90/314/EHS, která ve
svém čl. 4 odst. 1 písm. b) vedle formy písemné připouští i jinou vhodnou formu a jde
pravděpodobně opět spíše o náhodu než promyšlené a cílené řešení. Lze to dovodit
zejména z toho, že informace podle § 852d OZ se neposkytují, pokud byly obsaženy
v katalogu, pro nějž zákon písemnou formu nestanoví. Striktní požadavek písemnosti
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s sebou nese i povinnost provozovatele cestovní kanceláře tyto informace podepsat, pro
níž vzhledem k účelu úpravy není důvod.109
Zákon neurčuje, kdy nejdříve lze informace podle citovaného ustanovení poskytnout.
Proto, i když v rámci tohoto ustanovení mluvíme o informacích poskytovaných
zpravidla v období po uzavření cestovní smlouvy a před zahájením zájezdu, povinnosti
jak podle § 852d OZ, tak podle § 8 BGB-InfoV provozovatel cestovní kanceláře resp.
pořadatel zájezdu může splnit i před uzavřením cestovní smlouvy nebo v rámci
smlouvy110, což kromě účelu informační povinnosti vyplývá i ze skutečnosti, že podle
obou právních úprav není třeba tyto informace poskytovat, pokud již jsou obsaženy
v katalogu nebo cestovní smlouvě.
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3.5 Změny smlouvy
Aby se zohlednila specifika a praktické potřeby smluvního vztahu, který cestovní
smlouva zakládá, obsahuje tato právní úprava i některá zvláštní ustanovení o změnách
v obsahu závazků, která se uplatní přednostně před obecnou právní úpravou obsaženou
v ustanovení § 516 a n. OZ. V této kapitole se tedy budeme věnovat pouze těmto pro
cestovní smlouvu typickým zákonem předvídaným okolnostem, za nichž je
provozovatel cestovní kanceláře oprávněn změnit určitou část obsahu závazku buď
jednostranně, nebo je oprávněn změnu cestovní smlouvy navrhnout. Až na možnost
jednostranné změny výše ceny (která je však přísně limitovaná) je tato právní úprava
oproti obecné omezující, což je dané určitou „ochranářskou“ povahou právní úpravy
tohoto smluvního typu. Zákazníka tato zvláštní právní úprava nijak neomezuje, z jeho
hlediska se tedy na možnost a podmínky změny obsahu závazku použije výše zmíněna
obecná právní úprava.

3.5.1 Jednostranné zvýšení a snížení ceny zájezdu
Možnost provozovatele jednostranně zvýšit či snížit cenu zájezdu je upravena v § 852c
OZ a jde o jedno z nejčastěji komentovaných a v praxi řešených ustanovení
v souvislosti s pojednávanou právní úpravou. Bylo již výše vyloženo, že cena je jednak
podstatnou náležitostí cestovní smlouvy, jednak je předmětem informační povinnosti
provozovatele cestovní kanceláře před uzavřením cestovní smlouvy, a tedy povinnou
součástí katalogu. Lze říci, že obecně tvoří jeden z nejvýznamnějších faktorů
rozhodování potenciálního zákazníka, proto je namístě stanovit přesná pravidla pro její
změnu, a to tím spíše, když se jedná o možnost změny jednostranné. Citované
ustanovení provozovateli cestovní kanceláře umožňuje zahrnout do cestovní smlouvy
ustanovení o tom, že cenu může za určitých okolností jednostranně zvýšit, avšak
vyžaduje stanovení přesného způsobu pro výpočet nové ceny a obsahuje výslovný zákaz
jakýchkoli změn v období kratším než dvacet dnů před zahájením zájezdu.111 Úplný
zákaz manipulace s cenou by u těchto smluvních typů mohlo vést k nepřiměřené zátěži
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cestovních kanceláři, jelikož jejich podnikání obsahuje řadu specifik, které můžou
výraznou měrou ovlivnit, za jakou cenu cestovní kanceláře nakonec samy služby
nakoupí. Zákon tedy pro určité případy změny ceny umožňuje, avšak pojímá je relativně
restriktivně, a proto se provozovatelé cestovních kanceláří neobejdou bez určité míry
podnikatelské obezřetnosti. Důvody, pro něž je možné cenu jednostranně zvýšit, druhý
odstavec citovaného ustanovení vyjmenovává taxativně a není tedy možné, aby si
smluvní strany v cestovní smlouvě stanovily další. Jde o zvýšení ceny dopravy včetně
cen pohonných hmot, plateb spojených s dopravou (např. letištních a přístavních
poplatků, pokud jsou zahrnuty v ceně zájezdu) nebo směnného kurzu koruny použitého
pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%. Za tímto seznamem důvodů
následuje dovětek: „pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením
zájezdu“. Ačkoli se může zdát, že jde opět o zbytečné zopakování toho, co již bylo
řečeno v prvním odstavci, že tedy ke zvyšování ceny nemůže dojít, pokud do zahájení
zájezdu zbývá méně než dvacet dnů, není tomu tak. Toto ustanovení zakazuje
provozovateli cestovní kanceláře zvýšit cenu předem – tedy předpokládá-li nebo ví o
tom, že k některému z těchto důvodů dojde v období před zahájením zájezdu, kdy již
nebude mít možnost cenu uvedenou v cestovní smlouvě jednostranně zvýšit. Zřejmě by
bylo přehlednější, kdyby zákonodárce ve větě, kterou taxativní výčet uvozuje, zvolil
minulý čas (tedy „lze zvýšit jen v případě, došlo-li“), což by v kombinaci se zákazem
zvyšování během dvaceti dnů před zahájením zájezdu obsaženém v prvním odstavci
plnilo stejnou funkci jako stávající ne příliš obratné řešení.
Požadavek uvedení přesného výpočtu zvýšení ceny pak bude naplněn pouze v případě,
že cestovní smlouva bude obsahovat údaje, z nichž cena zájezdu vychází. Nebude-li
tedy ve smlouvě uvedeno, jaká je cena dopravy nebo jaký je směnný kurz koruny, o
nějž se výpočet ceny zájezdu opírá, nebude v případě podražení těchto složek logicky
možné prokázat nutnost zvýšit cenu zájezdu.112
Za splnění výše uvedených podmínek tedy provozovatel cestovní kanceláře může
zákazníkovi oznámit, že cenu zájezdu zvyšuje. Musí to učinit písemně, přičemž toto
oznámení musí obsahovat informaci o tom, které cestovní smlouvy se zvýšení týká, jak

112

HULMÁK, M. in: c. d., str. 2486.

85

se cena zvyšuje a proč. Oznámení musí být zákazníkovi odesláno nejpozději dvacet
jedna dnů před zahájením zájezdu, jinak cestovní kanceláři nevzniká právo na zaplacení
rozdílu v ceně (§ 852c odst. 3 OZ). I když zde není nic řečeno o lhůtě, v níž má
oznámení být zákazníkovi doručeno, z toho, že cenu nelze zvýšit v období kratším než
dvacet dnů před zahájením zájezdu, je zřejmé, že toto oznámení musí být doručeno
dříve, protože až doručením nabývá účinnosti a fakticky způsobuje zvýšení ceny. Lhůta
dvaceti resp. jednadvaceti dnů se počítá od smluveného zahájení zájezdu (nikoli tedy
skutečného zahájení, pokud se liší).113
Německá právní úprava jednostranného zvyšování ceny zájezdu obsažená v § 651a odst.
4 a 5 BGB byla prakticky beze změn převzatá ze Směrnice 90/314/EHS a od české
úpravy se nijak významně neliší. Ohledně lhůty, v rámci níž je zvýšení ceny možné, se
omezuje na stanovení, že zvýšení ceny nelze požadovat později než dvacet dnů před
smluveným datem odjezdu (§ 651a odst. 4 BGB) a nestanovuje žádné lhůty pro odeslání
oznámení o zvýšení; taková úprava se v OZ jeví z hlediska existence obecných
ustanovení o účinnosti právních úkonů jako nadbytečná. Zajímavostí je další korektiv
zvyšování ceny, obsažený v § 309 bodu 1 BGB (ustanovení na ochranu spotřebitelů o
zakázaných klauzulích v rámci všeobecných obchodních podmínek), který se na
cestovní smlouvu rovněž uplatní, pokud je její obsah určen všeobecnými obchodními
podmínkami. Citované ustanovení totiž stanoví, že klauzule všeobecných obchodních
podmínek, umožňující podnikateli jednostranně zvýšit cenu zboží nebo služeb, je
neplatné, pokud podle smlouvy má k plnění dojít v rámci čtyř měsíců po jejím uzavření.
Česká ani německá právní úprava na rozdíl od Směrnice 90/314/EHS [čl. 4 odst. 4 písm.
a)] nezmiňuje možnost jednostranného snížení ceny zájezdu. V odborné literatuře se
tato skutečnost komentuje tak, že ze Směrnice 90/314/EHS nevyplývá právo
spotřebitele na snížení, nýbrž pouze možnost smluvních stran si snížení ceny zájezdu
dohodnout a že pro ochranu zákazníka, jež je účelem úpravy jednostranných změn ceny,
je podstatné pouze omezit možnosti zvýšení.114 To je sice pravda, avšak tento závěr
v praxi nemusí být tak jednoznačný. V německé rozhodovací praxi lze najít příklady
pokusů vykládat si citovaný článek Směrnice 90/314/EHS tak, že není na rozhodování
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pořadatele zájezdu, zda změní cenu pouze v případě jejího zvýšení, nebo i v případě
snížení z uvedených důvodů, a že tedy možnost zvyšování by měla být podmíněna
povinností cenu také snížit. Tento názor se opíral zejména o rozhodovací praxi
německých soudů z osmdesátých let týkající se možnosti věřitelů jednostranně
upravovat výši úroků, která dovodila, že je neplatné takové ustanovení smlouvy o
půjčce, které umožňuje bance jednostranně zvýšit úrok, aniž by byla povinna úrok
snížit, dojde-li k opačnému vývoji veličin, podmiňujících zvýšení, a to z důvodu, že
nepřiměřeného znevýhodnění dlužníka. Tato otázka již však v praxi byla vyřešena, když
judikatura dovodila, že tento přístup nelze na cestovní smlouvu aplikovat, a to
především proto, že smlouvy o půjčce jsou specifickými právními vztahy, které se
vyznačují zejména svojí dlouhodobostí a z toho vyplývající časté potřeby změn
podmínek vzhledem na vývoj trhu, přičemž ve srovnání s cestovní smlouvou do života
spotřebitelů zasahují mnohem výrazněji. Nelze přitom opominout různé důvody resp.
míru nezbytnosti nákupu půjček a zájezdů. Bylo též jednoznačně uzavřeno, že Směrnice
90/314/EHS možnost zvýšení cen zájezdu na povinnost jejich snížení jednoduše
neváže.115
Ve srovnání s § 852e OZ, upravujícím změny smlouvy dohodou z podnětu
provozovatele cestovní kanceláře si lze všimnout, že na rozdíl od tohoto ustanovení
změna ceny podle § 852c OZ neopravňuje zákazníka od cestovní smlouvy odstoupit.
Mohl by sice odstoupit podle § 852g OZ, avšak oproti případu odstoupení podle § 852e
odst. 2 OZ by byl povinen hradit odstupné a neměl by nárok na náhradní zájezd.
Německá právní úprava na tomto místě cestujícího k odstoupení opravňuje, a to pro
případ, že by došlo k zvýšení ceny o více než pět procent (§ 651a odst. 5 BGB), a to bez
povinnosti platit odstupné a s oprávněním požadovat obdobný zájezd, kde cena nebude
zvýšena. Řešení zvolené českým zákonodárcem lze odůvodnit tím, že možnost
jednostranného zvýšení ceny zájezdu je podmíněna předchozím obecným souhlasem
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zákazníka v cestovní smlouvě, tudíž zákazníkovi dává možnost cestovní smlouvu za
takových podmínek neuzavřít.116

3.5.2 Změny na základě dohody

Změny z podnětu provozovatele cestovní kanceláře
V případě, že je provozovatel cestovní kanceláře z objektivních důvodů nucen změnit
podmínky cestovní smlouvy, je oprávněn navrhnout zákazníkovi změnu cestovní
smlouvy. V případě, že zákazník s touto změnou nebude souhlasit, je oprávněn od
cestovní smlouvy bez sankce odstoupit, nebo požadovat poskytnutí jiného
srovnatelného zájezdu z nabídky cestovní kanceláře. Tato regulace možnosti
provozovatele cestovní kanceláře iniciovat jednání o změně cestovní smlouvy a
navazující oprávnění zákazníka v případě jeho nesouhlasu s navrhovanými změnami
obsažená v § 852e odst. 1 a 2 ve spojení s § 852g odst. 2 OZ se od čl. 4 odst. 5
Směrnice 90/314/EHS, z něhož vychází, liší zejména tím, že důvody, pro něž může
provozovatel cestovní kanceláře navrhnout změnu obsahu cestovní smlouvy, omezuje
pouze na objektivní, na druhou stranu však nevyžaduje, aby šlo o změny podstatné. Tím
pádem odpadá nutnost specifikovat podstatné změny, na druhou stranu je však potřeba
výkladem korigovat podmínku objektivity důvodů, pro něž je provozovatel cestovní
kanceláře ke změnám podmínek cestovní smlouvy nucen. Objektivnost zde neznamená,
že by muselo jít pouze o nepředvídatelné a neodstranitelné skutečnosti, musí však jít o
takové důvody, které nejsou závislé na vůli provozovatele cestovní kanceláře. Může jít
například o stávku zaměstnanců železnic, zavření hotelu subdodavatelem nebo sociální
nepokoje v destinaci zájezdu.117
Německý zákonodárce pojal transpozici citovaného článku Směrnice 90/314/EHS jinak.
V podstatě lze s trochou nadsázky říci, že toto ustanovení transponoval jaksi mlčky.
Především pro možnosti pořadatele zájezdu navrhnout jednání o změně cestovní
smlouvy vůbec nevyhradil zvláštní paragraf. Tato úprava je v podstatě celá zahrnuta do
první věty § 651a odst. 5 BGB, který pořadateli zájezdu ukládá sdělit změnu ceny podle
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předchozího odstavce citovaného ustanovení, jinou přípustnou změnou podstatné
cestovní služby nebo přípustné odepření zájezdu cestujícímu bez zbytečného odkladu po
tom, co se o existenci důvodů pro tyto změny dozví. K tomu, kdy je změna cestovní
služby přípustná, se pak lze dopracovat pouze výkladem na pozadí obecných právních
principů, podle nichž lze obsah smlouvy měnit pouze v případech, kdy smlouva takovou
možnost předvídá.118 V tom lze spatřovat pojetí úplně odlišné od české právní úpravy,
tedy že BGB vůbec neřeší, proč pořadatel zájezdu změny cestovní smlouvy iniciuje.
Jedinou podmínkou je, že smlouva resp. všeobecné obchodní podmínky takovou změnu
připouští. Pokud však jde o změnu podstatnou, má cestující určitá práva, spočívající
v možnosti „beztrestně“ odstoupit nebo požadovat jiný zájezd alespoň stejné hodnoty.
Provozovatel cestovní kanceláře podle OZ je pak změny cestovní smlouvy po jejím
uzavření oprávněn iniciovat pouze z objektivních důvodů (ustanovení § 852e OZ je
kogentní, nelze proto ani smluvně důvody tam uvedené rozšiřovat), a to aniž by to
musela smlouva předvídat (zde si lze povšimnout toho, že podle příslušné úpravy
v BGB jde o samotnou změnu cestovní smlouvy, kdežto OZ upravuje pouze právo
provozovatele cestovní kanceláře změnu navrhnout). Z jiných důvodů provozovatel
cestovní kanceláře změnu cestovní smlouvy požadovat nesmí, ani kdyby si to smluvně
dohodl.
V návrhu na změnu obsahu cestovní smlouvy provozovatel cestovní kanceláře stanoví
zákazníkovi lhůtu na rozhodnutí, která nesmí být kratší pěti dnů od doručení návrhu.
Podle § 852e odst. 2 OZ platí, že zákazník se změnou cestovní smlouvy souhlasí, pokud
provozovateli cestovní kanceláře v této lhůtě nesdělí opak. Německá právní úprava
cestujícího takovou právní fikcí nezatěžuje, stanoví pouze, že cestující je povinen svá
práva vyplývající ze změn cestovní smlouvy vůči pořadateli uplatnit bez zbytečného
odkladu (poslední věta § 651a odst. 5 BGB). V tomto ustanovení však na cestujícího
číhá poněkud skrytá nástraha. Musí se totiž „bez zbytečného odkladu“ rozhodnout, které
ze svých práv uplatní. Sdělí-li například bez dalšího, že se chce účastnit náhradního
zájezdu a pořadatel takový zájezd nebude mít v nabídce, platí, že zůstává vázán cestovní
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smlouvou ve znění podstatných změn jednostranně provedených pořadatelem zájezdu.
Proto se doporučuje uplatnění práva na náhradní zájezd spojit s odstoupením pro případ,
že takový zájezd nebude k dispozici. Domněnku (nikoli však fikci) ohledně existence
souhlasu cestujícího se změnou cestovní smlouvy provedenou pořadatelem zájezdu lze
v případě jeho mlčení učinit až ve chvíli, když se zájezdu zúčastní.119

Změny z podnětu zákazníka
Požadavek, aby spotřebitel cestovní smlouvu mohl postoupit na náhradníka, nemůže-li
se zájezdu sám zúčastnit, obsahuje Směrnice 90/314/EHS ve svém čl. 4 odst. 3. Tato
úprava je v českém právním řádu provedena ustanovením § 852f OZ, zákazník však při
výkonu svého oprávnění není omezen podmínkou, že mu účast na zájezdu byla
znemožněna a může tak svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupit na jinou osobu bez
uvedení důvodu. V rámci pojednání o podstatných obsahových náležitostech cestovní
smlouvy již bylo zmíněno, že při určitých typech zájezdů mohou být kladeny specifické
požadavky na vlastnosti účastníka zájezdu a mohou být také dány důvody pro stanovení
lhůty, v níž může zákazník oznámit, že se namísto něj zájezdu účastní jiná osoba. První
odstavec § 852f OZ pak v souladu s tím stanoví, že v případě, že tyto specifické
podmínky a lhůta byly v souladu s § 852b odst. 3 písm. f) OZ stanoveny, může zákazník
oznámení o změně účastníka resp. zákazníka učinit pouze v této lhůtě a připojit čestné
prohlášení nového zákazníka o tom, že požadované podmínky splňuje. Podle české
právní úpravy tedy není provozovatel cestovní kanceláře povinen, a tudíž ani oprávněn
sám zkoumat, zda daná osoba podmínky skutečně splňuje. Jinak je tomu podle
ustanovení § 651b BGB, podle něhož je pořadatel zájezdu oprávněn změnu v osobě
cestujícího odmítnout, pokud podmínky pro účast na daném zájezdu nesplňuje.
Pořadatel zájezdu je tedy povinen sám s odbornou péči splnění podmínek zkoumat a
vyžádat si k tomu neprodleně veškeré podklady, pokud je k závěru o vhodnosti či
nevhodnosti náhradníka potřebuje. Tato povinnost pořadatele zájezdu zřejmě v praxi
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bude narážet na určité morální hranice, když zcela legitimní podmínkou účasti na
určitých typech zájezdu může být například i sexuální orientace cestujícího.120
V případě, že umožní náhradníkovi účastnit se zájezdu, aniž by tyto podmínky splňoval,
odpovídá mu za vzniklou škodu (například v případě nepovolení vstupu do destinace
zájezdu z důvodu absence víz, nedostatečného očkování apod.). Stejně tak bude
odpovídat, odmítne-li náhradníka z důvodu nesplňování podmínek, aniž by proto měl
řádné důvody.121
Zatímco ze znění § 852f odst. 1 OZ lze dovodit, že pokud cestovní smlouva nestanoví
lhůtu, v níž je zákazník oprávněn oznámit provozovateli cestovní kanceláře, že se
zájezdu namísto něj zúčastní jiná osoba, může tak zákazník učinit až do zahájení
zájezdu. Již bylo zmíněno, že BGB pořadateli zájezdu možnost stanovení takové lhůty
nedává. V tomto směru tedy zůstává vyjít z ustanovení § 651b odst. 1 BGB, které uvádí,
že právo požadovat, aby práva a povinnosti z cestovní smlouvy namísto něj převzala
jiná osoba, má cestující „před začátkem zájezdu“. Je zřejmé, že při doslovné interpretaci
by striktní gramatický výklad nefungoval. Odborná literatura proto výklad tohoto
ustanovení koriguje tak, že lhůta, v níž cestující oznámení, jímž uplatňuje svá práva
smlouvu převést na jinou osobu, musí pořadateli zájezdu doručit v přiměřené lhůtě (tak,
jak stanoví i čl. 4 odst. 3 Směrnice 90/314/EHS). Přiměřenost se pak bude posuzovat
podle kritérií dobré víry (§ 242 BGB), druhu a účelu zájezdu, ale především podle
objektivní doby, kterou pořadatel zájezdu potřebuje na to, aby výměnu cestujícího
organizačně zařídil. Za oznámení doručena v přiměřené lhůtě pak bude zcela jistě
potřeba považovat veškerá oznámení doručena v době, kdy ještě zájezd mohl být
rezervován dalšími cestujícími. Zpravidla bude potřeba akceptovat oznámení doručena
48 hodin před zahájením zájezdu; u tzv. zájezdů „last-minute“ pak postačí několik
hodin.122 Z tohoto hlediska se jeví jako praktičtější řešení českého zákonodárce; tím, že
umožňuje provozovateli cestovní kanceláře stanovit lhůtu a podmínky, které musí
zákazník pro účast na zájezdu splňovat, apeluje tedy na odbornou péči provozovatele
cestovní kanceláře. Zákazník o těchto pravidlech ví předem a může se na jejich základě
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zodpovědně rozhodovat a smlouvu například neuzavřít, pokud si není jistý, že se sám
bude moci zájezdu účastnit nebo že v dané lhůtě bude schopen za sebe určit
odpovídajícího náhradníka. Na druhou stranu tím, že provozovatel cestovní kanceláře se
musí spokojit s pouhým čestným prohlášením náhradníka a OZ mu vůbec neumožňuje
zkoumat, zda jsou podmínky skutečně splněny, je pozice provozovatele cestovní
kanceláře podle názoru autorky poněkud oslabena. Do velké míry je indemnifikován
čestným prohlášením nového zákazníka a zákonnou konstrukcí, podle níž je změna
subjektu účinná již samotným oznámením původního zákazníka, avšak pokud by
novému zákazníkovi z toho, že ve skutečnosti podmínky nesplňoval, vznikla škoda, lze
si v praxi vzhledem k povaze vztahu vznikajícího na základě cestovní smlouvy
představit, že jmenované skutečnosti nemusí provozovatele cestovní kanceláře vždy
zbavit odpovědnosti úplně (bude to pravděpodobně v případech, když nový zákazník
podmínky nesplňoval „zcela zjevně“ apod.). Dále je potřeba si uvědomit, že v některých
případech mohou být z důvodu toho, že některý zákazník nesplňuje určité specifické
podmínky, poškozenými i ostatní zákazníci (například v případě již výše zmíněné
sexuální orientace, i když splnění této podmínky se bude pravděpodobně v praxi stejně
prokazovat poněkud obtížně). Zákonná konstrukce úplně znemožňující provozovateli
cestovní kanceláře jakkoli zjišťovat, zda náhradník splňuje specifické podmínky
vyžadované pro účast na zájezdu, podle názoru autorky nekoresponduje s jeho
povinností postupovat s odbornou péčí a odpovědností za její porušení, což v praxi
může způsobovat problémy.
Podle ustanovení § 852f odst. 2 OZ původní a nový zákazník solidárně odpovídají
provozovateli cestovní kanceláře za zaplacení ceny zájezdu, ale i za splnění povinnosti,
uhradit náklady, pokud provozovateli cestovní kanceláře v souvislosti se změnou
v osobě zákazníka vznikly. To však nic nemění na skutečnosti, že fakticky ke změně
subjektu smlouvy na straně zákazníka dochází již doručením oznámení původního
zákazníka, nikoli až úhradou nákladů za tuto změnu.123
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3.6 Odstoupení
Problematika odstoupení od cestovní smlouvy, a to jak ze strany zákazníka, tak
provozovatele cestovní kanceláře, včetně zákonných důvodů k odstoupení a otázek
vzájemných práv smluvních stran v důsledku odstoupení v českém právním řádu
upravuje kogentně § 852g OZ, jenž provádí ustanovení čl. 4 odst. 6 Směrnice
90/314/EHS. Zatímco u provozovatele cestovní kanceláře zákon připouští pouze dva
případy odstoupení, může zákazník od cestovní smlouvy odstoupit bez ohledu na
důvody. Protože se však právní následky odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy
v návaznosti na důvod, pro nějž odstoupil, liší, je vhodné, aby zákazník tento důvod
vždy uvedl. Společnou podmínkou pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy je u obou
smluvních stran doručení projevu vůle k odstoupení druhé straně v době před zahájením
zájezdu.124
BGB v tomto směru upravuje podmínky odstoupení cestujícího a pořadatele zájezdu
takřka stejně; zákazník tedy může podle § 651i BGB od cestovní smlouvy odstoupit
kdykoli před zahájením zájezdu, zatímco pořadateli zájezdu toto právo náleží pouze ve
dvou případech.

3.6.1 Odstoupení zákazníka
Podle § 852g odst. 1 OZ je každý zákazník oprávněn odstoupit od cestovní smlouvy
z jakýchkoli důvodů. Pokud je zákazníkem osoba, v jejíž prospěch byla cestovní
smlouva, lze projev vůle k odstoupení od smlouvy vykládat jako souhlas této osoby se
smlouvou. V těchto případech je pro takovou osobu praktičtější namísto odstoupení
nedat nebo odepřít souhlas se smlouvou ve smyslu § 50 odst. 3 OZ. Do doby udělení
souhlasu osoby, v jejíž prospěch byla smlouva sjednána je od smlouvy oprávněn
odstupovat zákazník, který tuto cestovní smlouvu s provozovatelem cestovní kanceláře
sjednal.125
V závislosti na důvodech odstoupení se zákazník může octnut ve trojí pozici. V případě,
že je jeho odstoupení výraz nesouhlasu se změnami cestovní smlouvy, navrhovanými
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provozovatelem cestovní kanceláře podle § 852e odst. 2 OZ, není zákazník povinen
platit odstupné a může požadovat poskytnutí jiného zájezdu na základě nové cestovní
smlouvy. Takto poskytnutý zájezd musí být v minimálně stejné kvalitě (ledaže se strany
v nové cestovní smlouvě domluví na zájezdu nižší kvality). Platby, poskytnuté
zákazníkem v souvislosti se zájezdem, ohledně něhož od původní cestovní smlouvy
odstoupil, se započítávají na cenu nového zájezdu. Případný přeplatek je provozovatel
cestovní kanceláře povinen zákazníkovi vrátit bez zbytečného odkladu. V případě, že
k uzavření nové cestovní smlouvy nedojde, jsou smluvní strany povinny se vypořádat
podle § 852h odst. 2 OZ a všeobecných ustanovení OZ o bezdůvodném obohacení.
V případě, že provozovatel cestovní kanceláře nesplní svoji povinnost nabídnout
zákazníkovi na jeho žádost náhradní zájezd, má zákazník právo na náhradu škody, která
mu tím vznikla. V odborné literatuře je zastáván názor, že zákazníkovi v takovém
případě nenáleží právo požadovat nahrazení projevu vůle provozovatele cestovní
kanceláře, a to z důvodu, že povinnost nabídnout náhradní zájezd se nevztahuje
k žádnému konkrétnímu zájezdu. Právo zákazníka domáhat se u soudu splnění této
povinnosti tím však není dotčeno.126
Zákazník je dále oprávněn od cestovní smlouvy odstoupit z důvodu porušení právní
povinnosti provozovatelem cestovní kanceláře, stanovené cestovní smlouvou nebo
občanským zákoníkem (§ 852h odst. 2 OZ). Typicky půjde o prodlení s poskytováním
služeb podle cestovní smlouvy, ale může jít i o neplnění informačních povinností podle
§ 852d OZ. V takových případech sice zákazník rovněž není povinen hradit odstupné,
nemá však nárok na poskytnutí náhradního zájezdu (§ 852g odst. 2 ve spojení s § 852h
odst. 2 OZ).
Konečně, zákazník může od cestovní smlouvy odstoupit i z jakéhokoli jiného důvodu
nebo bez uvedení důvodu. Tato možnost, kterou § 852g odst. 1 OZ zákazníkovi
poskytuje, jde nad rámec toho, co pro něj požaduje Směrnice 90/314/EHS. Zákazník
však má povinnost zaplatit provozovateli cestovní kanceláře smluvní pokutu [§ 852h
odst. 1ve spojení s § 852b odst. 2 písm. b) OZ]. Provozovatel cestovní kanceláře je
samozřejmě povinen vrátit zákazníkovi vše, co mu na cenu zájezdu již zaplatil.
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V případě, že by od cestovní smlouvy takto odstupovala osoba, v jejíž prospěch byla
cestovní smlouva uzavřená, může vzniknout pochybnost ohledně toho, komu je
provozovatel cestovní kanceláře oprávněn resp. povinen bezdůvodné obohacení vydat.
Převažuje názor, že zaplacená cena zájezdu se nevrací zákazníkovi, který je z cestovní
smlouvy oprávněn, ale zákazníkovi, který ji pro tuto osobu sjednal.127
Podobně jako je tomu v české právní úpravě, i BGB rozeznává tři různé konstelace
odstoupení od cestovní smlouvy ze strany cestujícího. Podle § 651e odst. 1 BGB může
cestující odstoupit, pokud zájezd vykazuje takové vady, které podstatně negativně
ovlivňují jeho kvalitu, dohodnutou v cestovní smlouvě. Na rozdíl od pojetí v OZ, podle
něhož se nevyžaduje stanovení dodatečné lhůty, k plnění je podle BGB cestující
oprávněn od cestovní smlouvy odstoupit až po tom, co pořadatel zájezdu nesjednal
v přiměřené lhůtě nápravu (§ 651e odst. 2 BGB). Navíc oproti české právní úpravě je
však výslovně stanovena povinnost pořadatele zájezdu učinit veškerá nezbytná opatření,
zejména zajistit zpětnou přepravu cestujícího na vlastní náklady, byla-li doprava
součástí zájezdu (§ 651e odst. 4 BGB). Právo cestujícího požadovat náhradní zájezd
obdobně jako je tomu v české právní úpravě, v těchto případech nenáleží.
Cestující je podobně jako pořadatel zájezdu oprávněn odstoupit od cestovní smlouvy
z důvodů vyšší moci podle § 651j BGB, které budou předmětem bližšího rozboru
v další podkapitole. V těchto případech má cestující podobné nároky jako u předchozího
důvodu odstoupení (tedy na veškerá nezbytná opatření, zejména zajištění zpětné
přepravy; na rozdíl od odstoupení pro vady zájezdu, kdy náklady zpětné přepravy nese
výlučně pořadatel zájezdu, si smluvní strany v tomto případě náklady přepravy dělí
rovným dílem podle § 651j odst. 2 BGB).
Cestující má podle BGB podobně jako podle OZ právo odstoupit od cestovní smlouvy
kdykoli před zahájením zájezdu i bez udání důvodu (§ 651i BGB). V takovém případě
má pořadatel zájezdu právo na přiměřené odškodnění, jehož výše, jak již bylo uvedeno
výše při výkladu podstatných náležitostí cestovní smlouvy, může být za určitých
podmínek stanovena paušální částkou (§ 651i odst. 3 BGB). Obecně se připouští, aby
byla výše takto stanoveného paušálního odškodnění odstupňovaná v závislosti na tom,
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v jakém časovém předstihu před dohodnutým zahájením zájezdu cestující od smlouvy
odstoupil. Odškodnění ve výši 20 % z ceny zájezdu při odstoupení v době od 22. do 15.
dne před plánovaným zahájením zájezdu a 35 % při odstoupení v době kratší než 15 dnů
se obecně považuje za přiměřené, přičemž není vyloučeno použití vyšších sazeb pro
odstoupení v termínech ještě víc se blížících termínu zájezdu.128

3.6.2 Odstoupení provozovatele cestovní kanceláře
Podle § 852g odst. 1 OZ je jedním ze dvou důvodů, pro něž může provozovatel cestovní
kanceláře odstoupit od cestovní smlouvy, zrušení zájezdu. Čl. 4 odst. 6 Směrnice
90/314/EHS naproti tomu spojuje zrušení souboru služeb (zájezdu) ze strany
organizátora se stejnými důsledky jako je tomu v případě odstoupení od cestovní
smlouvy spotřebitelem pro podstatnou změnu některé ze základních podmínek cestovní
smlouvy. Je tedy zřejmé, že podle Směrnice 90/314/EHS již samotné zrušení zájezdu
znamená zánik závazků organizátora z cestovní smlouvy a z toho vyplývající vznik
určitých práv spotřebitele (na náhradní zájezd, vrácení ceny zájezdu, na náhradu škody).
V odborné literatuře129 se v této souvislosti pouze kritizuje, že český zákonodárce
rozlišení mezi momentem zrušení zájezdu a momentem odstoupení provozovatele
cestovní kanceláře od smlouvy z důvodu zrušení zájezdu nedodržuje konsistentně, když
tyto dva momenty v prvních dvou odstavcích § 852g OZ nahlíží odděleně, avšak ve
čtvrtém a pátém odstavci citovaného ustanovení již přímo se zrušením zájezdu spojuje
účinky zániku smlouvy (smluvní pokuta při zrušení zájezdu ve lhůtě kratší dvaceti dnů
před jeho plánovaným zahájením, náhrada škody a případy, v nichž se provozovatel
cestovní kanceláře může těchto povinností zprostit), a že v praxi bude tedy vhodnější
rozhodnutí provozovatele cestovní kanceláře o zrušení zájezdu a odstoupení od smlouvy
spojit v jedno.130
Podle autorky této práce však lze řešení provedené citovaným ustanovením OZ, podle
něhož je zrušení zájezdu důvodem pro odstoupení od cestovní smlouvy ze strany
provozovatele cestovní kanceláře, označit jako poměrně nešťastné. Odstoupení je totiž
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podle obecné právní nauky právem oprávněného zrušit závazkový vztah v případech
stanovených zákonem nebo smlouvou a má především sankční povahu – sankcionuje
druhou smluvní stranu za to, že nesplnila řádně své smluvně převzaté povinnosti, tedy
zjednodušeně řečeno plnila pozdě nebo vadně.131 Není tedy možné, aby subjekt
odstoupil od smlouvy z důvodu skutečnosti, na jejíž vznik má kromě vyšší moci vliv
pouze on sám a strana, vůči níž je od smlouvy odstupováno, nemůže nijak kontrolovat
to, zda taková skutečnost nastane či nikoli. Dalším argumentem pro závěr o dogmatické
nesprávnosti aktuální úpravy odstoupení provozovatele cestovní kanceláře je
skutečnost, že zákon vlastně za stávajícího znění § 852g odst. 1 a odst. 4 OZ
sankcionuje výkon práva povinností hradit škodu a v případě odstoupení ve lhůtě kratší
než 20 dnů i smluvní pokutu. Sankcionovat jakékoli odstoupení smluvní pokutou však,
jak je přijímáno i rozhodovací praxí vyšších soudů132, nelze. Nejvyšší soud v jednom ze
svých novějších rozsudků výslovně uvádí, že „...Vznik smluvní pokuty ale nelze vázat
na zánik závazku - na výkon práva odstoupit od smlouvy... Ustanovení § 544 odst. 1
obč. zák., které je kogentní povahy, umožňuje sjednání smluvní pokuty pouze pro případ
porušení smluvní povinnosti. Odstoupení od smlouvy, ať již ze zákona nebo na základě
ujednání účastníků (§ 48 odst. 1 obč. zák.), nemůže být porušením smluvní povinnosti.
Proto strana, která jednostranným úkonem platně od smlouvy odstoupila, neporušila
žádnou smluvní povinnost, nýbrž pouze vykonala právo, které jí podle smlouvy
náleželo.“133
Podle autorky této práce by bylo vhodným řešením, považovat za zákonný důvod pro
odstoupení provozovatele cestovní kanceláře pouze porušení povinností zákazníka.
Zrušení zájezdu z jakéhokoli důvodu by pak mělo představovat nemožnost plnění
cestovní smlouvy pro zánik předmětu plnění (a to podle okolností zaviněnou nebo
nezaviněnou134, přičemž z aktuálního znění zákona je možné dovodit, že odpovědnost
provozovatele cestovní kanceláře by měla být objektivní a relativní, což se jeví jako
vhodné). K zániku celého závazku provozovatele cestovní kanceláře z cestovní smlouvy
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tedy při zrušení zájezdu z jiných důvodů než pro nedosažení minimálního počtu
účastníků by správně mělo docházet již ze zákona ve chvíli, kdy provozovatel cestovní
kanceláře zájezd zruší (§ 575 odst. 1 OZ), nikoli až na základě jeho následného
„odstoupení“ od smlouvy, přičemž důsledkem by bylo právo zákazníka domáhat se
podle § 451 a n. OZ vydání bezdůvodného obohacení (které bude zpravidla odpovídat
zaplacené ceně zájezdu) a také náhrady škody, která zákazníkovi vznikla, případně
smluvní pokuty (ne však pro „pozdní“ odstoupení, ale zrušení zájezdu). Ustanovení §
852g odst. 5 písm. a) a b) OZ by pak měli představovat liberační důvody ve vztahu
k této objektivní relativní odpovědnosti provozovatele cestovní kanceláře.
S názorem prezentovaným v odborné literatuře135, totiž že obecnou úpravu zániku
závazku z důvodu dodatečné nemožnosti plnění na zrušení zájezdu provozovatelem
cestovní kanceláře nelze použít proto, že by tím docházelo k omezování práv zákazníka
v rozporu se Směrnicí 90/314/EHS, která pro takový případ poskytuje spotřebiteli i
právo na náhradní zájezd (přičemž podle obecné právní úpravy by zákazník měl právo
pouze na vydání bezdůvodného obohacení a náhradu škody), se nelze ztotožnit.
K nemožnosti postižení výkonu práva odpovědností za škodu se pak pouze konstatuje,
že právní úprava cestovní smlouvy v tomto směru jednoduše představuje výjimku.136
Podle názoru autorky této práce však taková „výjimka“ nemá větší opodstatnění.
Nastíněný problém ohledně práva zákazníka požadovat navíc i poskytnutí náhradního
zájezdu by bylo možné vyřešit jednoduše jinou formulací ustanovení § 852g odst. 2 OZ,
například následujícím způsobem: „Odstoupil-li zákazník od cestovní smlouvy podle
§852e odst. 2 nebo byl-li zájezd provozovatelem cestovní kanceláře před jeho zahájením
z jakéhokoli důvodu zrušen, má zákazník právo požadovat, aby mu cestovní kancelář na
základě nové cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající
původní cestovní smlouvě, může-li cestovní kancelář takový zájezd nabídnout.
Nevyužije-li zákazník své právo podle předchozí věty, je cestovní kancelář povinna
vrátit zákazníkovi uhrazenou cenu zájezdu. Došlo-li ke zrušení zájezdu z důvodů jiných
než uvedených v odst. 5 tohoto paragrafu, má zákazník též právo na náhradu škody.“
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Takové řešení se jeví právně „čistším“ a vhodnějším než aktuální použití institutu
odstoupení způsobem, který je v rozporu s jeho základními teoretickými premisami a
nelze jej proto ani považovat za odstoupení ve vlastním smyslu. Z hlediska právní
jistoty jistě není žádoucí připisovat tak důležitému institutu smluvního práva se
zásadním významem pro právní praxi zcela jiný význam pouze proto, že jeho skutečný
obsah podmínkám konkrétního smluvního typu úplně nevyhovuje.
BGB neupravuje výslovně možnosti pořadatele zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit,
je nutné k nim dojít výkladem. Oprávnění odstoupit od cestovní smlouvy („oprávněné
odmítnutí poskytnutí zájezdu“ ve smyslu § 651a odst. 5 BGB) je u pořadatele zájezdu
dáno jen v případech nenaplnění stanoveného počtu cestujících (§ 4 odst. 1 bod 7. BGBInfoV) nebo z důvodu vyšší moci, v jejímž důsledku je uskutečnění zájezdu významně
ztíženo, ohroženo nebo ovlivněno (§ 651j BGB)137. V praxi se však navíc ve
všeobecných obchodních podmínkách pořadatelů cestovních kanceláří pravidelně lze
setkat s dalším důvodem, spočívajícím v takovém „chováním cestujícího, které je v tak
hrubém rozporu s podmínkami smlouvy, že by bylo důvodem k okamžitému zrušení
smlouvy“.138 Tato klauzule se opírá o ustanovení § 324 BGB, podle nějž může smluvní
strana od smlouvy odstoupit v případě, že porušení povinnosti druhé smluvní strany je
takové povahy, že od oprávněné smluvní strany nelze spravedlivě požadovat, aby
smlouvu plnila. V praxi pravidelně půjde o nezaplacení ceny zájezdu; v těchto
případech teorie ani rozhodovací praxe soudů pořadatelům zájezdu právo od smlouvy
odstoupit neupírají. Skutečnost, že cestujícímu v tomto případě nebude náležet právo
požadovat účast na náhradním zájezdu podle § 651a odst. 5 BGB pak bude nutné
dovodit výkladem.
V případě odstoupení z důvodu vyšší moci má cestující nárok na vrácení ceny zájezdu,
avšak pořadatel zájezdu je v případě, že již určité plnění poskytl nebo ještě bude muset
poskytnout, oprávněn požadovat přiměřené odškodnění (§ 651 odst. 2 ve spojení s §
651e odst. 3 BGB). Zde se projevuje zejména skutečnost, že BGB na rozdíl od OZ
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umožňuje odstoupení provozovatele cestovní kanceláře i cestujícího z důvodů vyšší
moci i po zahájení zájezdu. Pořadatel zájezdu je v případě, že zájezd již započal,
povinen zajistit zpětnou přepravu cestujícího, přičemž náklady této přepravy nese každá
ze smluvních stran z poloviny. Ostatní náklady nese cestující.
Je tedy zjevné, že případy, kdy je pořadatel zájezdu podle BGB oprávněn odstoupit od
cestovní smlouvy, jsou vlastně totožné s těmi, které byly výše výkladem dovozené jako
správné i z hlediska české právní úpravy, s tím, že BGB navíc přiznává právo odstoupit
z důvodů vyšší moci, u nějž bylo výše pro OZ dovozeno, že nepředstavuje důvod pro
odstoupení, ale za stávající právní úpravy jakýsi hybridní „vyviňující“ důvod (jak bylo
dovozeno, mělo by jít o liberační důvod z hlediska objektivní relativní odpovědnosti
provozovatele cestovní kanceláře). Stěžejním rozdílem ve způsobu, jakým je vis maior
v této souvislosti v obou právních úpravách použita je to, že BGB jednak zrušení
zájezdu jako takové jako důvod odstoupení nezná (existence vis maior tedy zrušení
zájezdu přímo odůvodňuje, nikoli pouze „omlouvá“, jako je tomu v úpravě OZ) a dále
nevyžaduje, aby zájezd z důvodu okolnosti vis maior nebylo vůbec možné uskutečnit.
Výkladem úpravy obsažené v § 852g odst. 5 písm. b) OZ přitom nelze dojít k jinému
závěru, než že zákon pro aplikaci tohoto ustanovení předpokládá nemožnost zájezd
v důsledku neodvratitelných událostí uskutečnit, a že tímto ustanovením nelze omluvit
zrušení zájezdu, u nějž by byla pouze výrazně ztížena, ohrožena nebo ovlivněna jeho
realizace (což naopak z hlediska BGB jako důvod pro odstoupení postačuje). Uvedený
rozdíl v konstrukci a aplikaci vyšší moci v rámci obou právních úprav cestovní smlouvy
podle názoru autorky této práce podporuje výše uvedený závěr, tedy že § 852g odst. 5
písm. b) OZ představuje faktický liberační důvod, zatímco obdobná úprava obsažená v
§ 651j BGB je samostatným důvodem pro odstoupení od cestovní smlouvy.
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3.7 Důsledky porušení závazků z cestovní smlouvy
Za řádné uskutečnění zájezdu vždy odpovídá provozovatel cestovní kanceláře, jenž
cestovní smlouvu se zákazníkem uzavřel, a to bez ohledu na to, zda jednotlivé služby
cestovního ruchu tvořící zájezd poskytuje sám nebo prostřednictvím subdodavatele.
Tento požadavek vyplývá ze Směrnice 90/314/EHS (čl. 5 odst. 1) a s ohledem na
ochranu zákazníka je zároveň i hlavním smyslem právní úpravy cestovní smlouvy. Pro
zákazníka to znamená jistotu, že provozovatel cestovní kanceláře mu nemůže odmítnout
plnění s poukazem na to, že určitou službu zajišťuje jiný subjekt.139 Předmětná úprava
je kogentní jak v českém, tak v německém právním prostředí.

3.7.1 Odpovědnost provozovatele cestovní kanceláře za splnění povinností
třetími osobami
Z povahy věci bude provozovatel cestovní kanceláře veškeré služby zahrnuté v zájezdu
poskytovat ve vlastní režii spíše výjimečně. Zpravidla je zajišťuje prostřednictvím
dalších podnikatelů; právě argumentací o porušení povinností ze strany třetích osob se
provozovatelé cestovních kanceláří v praxi pokoušejí bránit a vyhnout vlastní
odpovědnosti vůči zákazníkovi. Takový přístup však není přípustný; nelze zatěžovat
zákazníka povinností zjišťovat, který subjekt porušil své povinnosti a domáhat se svých
práv vůči jednotlivým podnikatelům (často v zahraničí, v cizím jazyku a podle cizích
právních úprav), když si navíc spolupráci s nimi nevybral on, ale právě provozovatel
cestovní kanceláře, přičemž zákazník má právo očekávat a spoléhat na to, že tak činil
s veškerou odbornou péčí. Tento princip, charakteristický pro příkazní smlouvu obecně
(§ 726 OZ), je vyjádřen v § 852i odst. 1 OZ. Argumenty některých provozovatelů
cestovní kanceláře, že předmětem jejich závazku není poskytnout konkrétní služby, ale
je pouze zajistit, byly judikaturou jednoznačně odmítnuty. I když provozovatel cestovní
kanceláře na základě cestovní smlouvy nemá osobní povinnost zákazníka přepravit nebo
ubytovat, odpovídá za řádné provedení těchto služeb.140 Při opačném přístupu by celá
právní úprava cestovní smlouvy postrádala smysl. Citované ustanovení se použije na
139
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případy odpovědnosti za prodlení, za vady i za škodu způsobenou porušením právní
povinnosti.
Odpovědnost za prodlení nečiní v praxi problémy; použije se obecná právní úprava
obsažená v § 517 a n. OZ, přičemž však zákazník při výkonu práva odstoupit od
smlouvy nemá povinnost dodatečně vyzývat k plnění (§ 852g OZ). Problematika
odpovědnosti za vady (poměrně často nastupující v případě rozporu kvality služeb
s cestovní smlouvou) je však v OZ upravena nedostatečně, jak bude pojednáno níže.
Problematika odpovědnosti za škodu je zčásti zvláštně upravena pro cestovní smlouvu,
jinak se použijí obecná ustanovení OZ. Praktický význam přitom mají zejména poslední
dvě jmenované formy odpovědnosti provozovatele cestovní kanceláře resp. pořadatele
zájezdu, proto budou předmětem bližšího rozboru v následujících podkapitolách.

3.7.2 Odpovědnost za vady, ochrana zákazníka po zahájení zájezdu
Jak již bylo zmíněno, právní úpravu odpovědnosti za vady je (zejména ve srovnání
s německou právní úpravou, jak uvidíme dále) v rámci zvláštních ustanovení OZ o
cestovní smlouvě nelze považovat za dostačující a uspokojivou.141 V § 852k odst. 2 až
4 OZ lze najít pouze některé principy, podle nichž je třeba vadné plnění cestovní
smlouvy ze strany provozovatele cestovní kanceláře jakožto subjektu odpovědnému
vůči zákazníkovi řešit. Podle těchto ustanovení je základní povinností provozovatele
cestovní kanceláře při vadném plnění provedení nápravy. Nelze se opět nevyjádřit k na
první pohled poměrně nelogické formulaci druhého odstavce: „Jestliže po zahájení
zájezdu cestovní kancelář neposkytne zákazníkovi služby cestovního ruchu nebo jejich
podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že mu všechny služby cestovního ruchu nebo
jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu cestovní
smlouvou zavázala, je povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková
opatření, aby mohl zájezd pokračovat.“ Jak již bylo konstatováno v úvodu třetí
kapitoly, ustanovení o cestovní smlouvě by vůbec neměla obsahovat formulace o tom,
že provozovatel cestovní kanceláře služby přímo poskytuje, protože i když to
v některých případech tak může být, většinou tyto služby poskytují jeho subdodavatelé.
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Zejména však to, že některé služby nebudou poskytnuty řádně nebo včas, nemusí
znamenat, že zájezd nemůže pokračovat. Jde o zkreslenou transpozici ustanovení čl. 4
odst. 7 Směrnice 90/314/EHS, který dopadá na situace, když určitá služba nebo její
podstatná část není poskytnuta vůbec, a je tedy ohrožené samotné pokračování zájezdu.
Pro tyto případy (v praxi se bude pravidelně jednat o nezajištění ubytování nebo
stravování po celou dobu zájezdu) citované ustanovení Směrnice 90/314/EHS
organizátorovi zájezdu ukládá sjednat nápravu tak, aby „poskytování souboru služeb“
mohlo pokračovat, aniž by se pro spotřebitele zvýšila cena (zejména v důsledku toho, že
si bude chybějící službu zakoupit na místě i přesto, že cenu zájezdu již uhradil). Tomu,
že se zde mluví pouze o chybějící službě a ne o její snížené kvalitě, odpovídá i následek
porušení této sekundární povinnosti organizátora zájezdu (z důvodů subjektivních nebo
objektivních), spočívající v jeho povinnosti zajistit návrat spotřebitele zpět na místo
odjezdu. Citované ustanovení OZ tedy za svého stávajícího znění vypadá jako hybridní
transpozice čl. 4 odst. 7 Směrnice 90/314/EHS, upravující tzv. pomoc spotřebiteli
v nesnázích a jejího čl. 5 odst. 1, stanovující odpovědnost organizátorů zájezdu za jeho
vady (jinak provedeno v § 852i OZ). I v odborné literatuře se k těmto ustanovením
přistupuje tak, že jak ustanovení § 852i, tak ustanovení § 852k OZ upravují následky
porušení povinnosti provozovatele cestovní kanceláře zajistit poskytnutí veškerých
k zájezdu náležejících služeb řádně a včas, a proto se těmto ustanovením budeme
věnovat na jednom místě.
Základním předpokladem pro závěr o tom, zda byla služba poskytnuta řádně či s
vadami, je posouzení, v jaké kvalitě měla být služba poskytnuta na základě uzavřené
cestovní smlouvy. Jak již bylo uvedeno, v cestovní smlouvě musí být obsažena
specifikace služeb náležejících k zájezdu, avšak nikdy není možné kvalitu těchto služeb
popsat do takových detailů, aby byly pokryté veškeré situace, které v praxi mohou
nastat. Tak například to, že v hotelových pokojích má být čisto a sucho, nemá být slyšet
nadměrný hluk nebo že stravování musí odpovídat standardním hygienickým
požadavkům, by mělo být samozřejmostí i přesto, že se tyto charakteristiky v cestovních
smlouvách neuvádí. To konečně vyplývá i z § 3 písm. b) ZOS, podle něhož
provozovatel cestovní kanceláře musí poskytovat služby (resp. v tomto případě zajistit
jejich poskytnutí) v alespoň obvyklé jakosti. Obvyklost se přitom musí posuzovat z
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hlediska očekávání průměrného zákazníka. To, že v konkrétním místě je obvyklé, že
moře je špinavé nebo že tříhvězdičkové hotely v dané destinaci nevykazují standard
typický pro stejné hotely v domácím prostředí zákazníka, neznamená, že je splněno
kritérium obvyklosti podle citovaného ustanovení ZOS. Je na provozovateli cestovní
kanceláře, který je v dané oblasti poskytování služeb profesionál a měl by dobře znát
poměry v destinaci zájezdu, aby tyto případné rozdíly v očekávání běžného zákazníka a
v reálné úrovni služeb, jež budou v konkrétním případě poskytnuty, v katalogu resp.
v cestovní smlouvě dostatečně podchytil a vyhnul se pak případným následkům
spojeným s poskytnutím vadného plnění.142
V případě, že jsou zákazníkovi poskytnuté služby nižší kvality, než bylo v cestovní
smlouvě domluveno, má tedy zákazník právo na to, aby provozovatel cestovní
kanceláře učinil všechno pro to, aby zájezd mohl pokračovat (z výše uvedených důvodů
je zřejmě nutné tuto povinnost interpretovat tak, že musí být zajištěno, aby zájezd mohl
pokračovat v takové kvalitě, jak bylo domluveno v cestovní smlouvě). Dále v případě,
že pokračování zájezdu nelze zajistit jinak než poskytnutím služeb nižší kvality než bylo
dohodnuto, musí mu provozovatel cestovní kanceláře vrátit rozdíl v ceně (§ 852k odst. 3
OZ). Tato povinnost by se logicky měla uplatnit i v případě, že pokračování sice jde
zajistit i poskytnutím služeb domluvené kvality, avšak provozovatel cestovní kanceláře
tak neučiní a zajistí méně kvalitní služby.
Rozdíl v ceně je nutné vrátit i v případech, že pokračování v zájezdu (domluvené
kvality) nelze zajistit, nebo zákazník náhradní řešení nepřijme. V těchto případech má
zákazník podle § 852k odst. 4 OZ navíc právo na zajištění zpětné dopravy (pokud
doprava byla součástí zájezdu).
Jak již bylo naznačeno, právní úprava odpovědnosti pořadatele zájezdu za jeho vady je
v německém právu provedena výrazně méně zmatečně a vyznívá jednoznačněji.
Základním ustanovením je přitom § 651c BGB, které stanoví, že pořadatel zájezdu je
povinen poskytnout zájezd takovým způsobem, aby měl vlastnosti, o nichž byl cestující
ujištěn a aby neměl takové nedostatky, které by snižovaly jeho hodnotu nebo vhodnost
k dosažení užitku, který byl smlouvou předpokládán. V případě, že zájezd tyto kvality
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nemá, je cestující oprávněn požadovat nápravu (druhý odstavec citovaného ustanovení),
snížení ceny (§ 651d BGB) nebo, v případě podstatných vad, od cestovní smlouvy
odstoupit (§ 651a BGB). V případě, že pořadatel zájezdu nesjedná nápravu v přiměřené
lhůtě, je cestující oprávněn ji sjednat svépomocně a požadovat odpovídající náhradu
nákladů. Odmítne-li pořadatel zájezdu sjednání nápravy výslovně nebo je-li okamžité
svépomocné sjednání nápravy v zvláštním zájmu cestujícího, stanovení dodatečné lhůty
není potřeba (§ 651c odst. 3 BGB). V případě od pořadatele zájezdu nelze sjednání
nápravy spravedlivě očekávat s ohledem na nepřiměřenou výši nákladů, které by mu
v této souvislosti vznikly, má pořadatel zájezdu právo sjednání nápravy odmítnout (§
651c odst. 2 BGB).
Co se týče přičitatelnosti jednotlivých vad pořadateli zájezdu, lze konstatovat, německá
právní teorie na základě rozsáhlé judikatury (jež je k dispozici zejména díky velikostí
trhu a historii právní úpravy) vyvinula několik skupin případů. Tak pořadatel zájezdu
podle citovaných ustanovení především odpovídá za takové vady, které byly způsobeny
jednotlivými dodavateli služeb (tzv. „Erfüllungsgehilfen“, jak bylo vyloženo výše u
subjektů cestovní smlouvy). Odpovědnost se však vztahuje i na vady zájezdu způsobené
jinými osobami; v praxi půjde zejména o hluk nebo rušení spolucestujícími či sexuální
obtěžování personálem hotelu. Pořadatel zájezdu dále odpovídá cestujícímu i za stav
hotelu a jeho příslušenství, včetně pláží nebo lyžařských svahů. Zajímavostí je, že
v rozhodovací praxi německých soudů se ustálil názor, že pořadatel zájezdu odpovídá i
za ztracené nebo zpožděné zavazadlo. Kromě nároků na náhradu škody vůči přepravci
podle Montrealské úmluvy se tedy cestující může domáhat, aby mu pořadatel zajistil po
nezbytnou dobu alespoň náhradní oblečení a hygienické potřeby. Za dobu, kdy cestující
neměl k dispozici zavazadla, může také požadovat slevu z ceny zájezdu až do výše
25%. V případě, že se ztracené zavazadlo nenajde, může cestující od cestovní smlouvy
odstoupit, vrátit se do místa odjezdu a požadovat od pořadatele vrácení ceny zájezdu.143
V neposlední řadě pořadatel zájezdu odpovídá za uspokojivé ekologické podmínky
v destinaci. Pořadatel zájezdu má v této souvislosti povinnost tyto podmínky
monitorovat; nejsou-li cestujícímu před uzavřením cestovní smlouvy poskytnuty přesné
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informace o případných zhoršených přírodních podmínkách v destinaci, náleží
cestujícímu vůči pořadateli veškerá výše uvedená práva z vad zájezdu.144
V souvislosti s výše uvedeným je potřeba zmínit, že zatímco podle německé odborné
literatury pořadatel v souvislosti se ztrátou zavazadel není povinen hradit cestujícímu
škodu, odpovídající hodnotě zavazadel (té se cestující musí domáhat na základě čl. 17 a
22 Montrealské úmluvy) a jeho povinnosti se vážou pouze k odstranění nepříznivých
důsledků ztráty zavazadla na průběh zájezdu145, v českém právním prostředí převažuje
názor, že pokud byla přeprava součástí zájezdu, i bezprostřední majetkovou ujmu
způsobenou ztrátou zavazadel leteckou či jinou dopravní společnosti je povinen
zákazníkovi nahradit provozovatel cestovní kanceláře, který se může na dopravcích
hojit regresem.146

3.7.3 Odpovědnost za škodu, pomoc v nesnázích

Majetková a nemajetková újma
Jak již bylo zmíněno, pro nároky zákazníka na náhradu škody pro porušení povinností
provozovatele cestovní kanceláře platí obecná úprava OZ. Některé otázky v této
souvislosti jsou pro tento smluvní typ speciálně upravené v § 852j OZ. Toto kogentní
ustanovení provádí čl. 4 odst. 6 a čl. 5 odst. 2 Směrnice 90/314/EHS. V prvním odstavci
§ 852j OZ se poněkud nepochopitelně doslova opakuje ustanovení § 852g odst. 5 OZ,
tedy že provozovatel cestovní kanceláře se může odpovědnosti za škodu způsobenou
odstoupením od smlouvy (o nevhodnosti tohoto konceptu již bylo pojednáno výše),
pouze v případě, že ke zrušení zájezdu došlo v souladu s § 852b odst. 3 písm. e) OZ
(zrušení pro nedosažení minimálního počtu zákazníků) nebo v případě zrušení
v důsledku neodvratitelné události. § 852j odst. 2 OZ pak uvádí, že v případě, že škoda
byla způsobena zákazníkem [písm. a)], dále „třetí osobou, která není spojena
s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla
nevyhnutelná“ [písm. b)] a konečně „neodvratitelnou událostí, které nemohlo být
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zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat“ [písm. c)].
Formulačně opět nejde o příliš zdařilá ustanovení [když například pojem „tuto
skutečnost“ použitý v rámci ustanovení písm. b) na nic nenavazuje], to však pro účely
tohoto výkladu ponecháme stranou. Jinak jde o doslovné převzetí znění čl. 5 odst. 2
Směrnice 90/314/EHS, které také požaduje, aby v případech v české právní úpravě
uvedených pod písm. b) a c) organizátor zájezdu poskytl spotřebiteli rychlou pomoc
v nesnázích. Český zákonodárce se tento požadavek z nejasných důvodů rozhodl zařadit
tento požadavek až do § 852k OZ, kde v prvním odstavci působí poněkud
nesystematicky. Zbylé odstavce tohoto paragrafu totiž řeší vadné plnění cestovní
smlouvy, jak bylo vysvětleno výše.
Již bylo dovozeno v souvislosti s výkladem odstoupení, že odpovědnost provozovatele
cestovní kanceláře za škodu je pro účely cestovní smlouvy konstruována jako objektivní
relativní; případy uvedené v prvním a druhém odstavci § 852j OZ tedy lze z tohoto
pohledu považovat za liberační důvody zprošťující provozovatele cestovní kanceláře
povinnosti hradit zákazníkovi škodu.
V rámci BGB je odpovědnost pořadatele zájezdu za materiální škodu upravena v § 651f
odst. 1. Protože BGB nezná konstrukci odstoupení pořadatele zájezdu z důvodu zrušení
zájezdu, lze říci, že citované ustanovení BGB svým obsahem odpovídá § 852j odst. 2
OZ, avšak nevyjmenovává případy, kdy se pořadatel zájezdu odpovědnosti za škodu
vůči cestujícímu zprostí. Uvádí pouze obecně, že cestující nemá vůči pořadateli zájezdu
nárok na náhradu škody v případech, kdy vada zájezdu, z níž škoda vznikla, neměla
svůj původ v okolnostech, jež lze přičítat pořadateli.

Případy, v nichž se v praxi

přičitatelnost vad pořadateli zájezdu připisuje, byly vyloženy výše v souvislosti
s vadami zájezdu.
Pojetí odpovědnosti provozovatele cestovní kanceláře za majetkovou škodu nečiní
teoretické problémy. Praktické spory v tomto směru budou přirozeně vznikat jak
v českém, tak v německém právním prostředí právě v souvislosti s přičitatelností
okolnosti, z níž škoda vznikla, cestovní kanceláři. I v české odborné literatuře se uznává
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pravidlo, mající původ v německé právní praxi, a to že provozovateli cestovní kanceláře
neodpovídá za škodu v případech tzv. životního rizika. Jde o riziko dopravní nehody,
úrazu na sjezdovce, onemocnění zákazníka, krádež či přepadení, špatné počasí, otrava
jídlem, kostelní zvony, znečištění pláže, teroristický útok, řasy v moři, zima bez sněhu
nebo uštknutí jedovatým hadem v Africe. Rozhodujícím kritériem však je zejména
nepředvídatelnost těchto okolností provozovatelem cestovní kanceláře (přičemž, jak již
bylo uvedeno výše v souvislosti s vadami zájezdu, na provozovatele se kladou v tomto
směru přísné nároky) a také to, zda škodu nezpůsobila osoba spojená s poskytováním
zájezdu.147
V souvislosti s odpovědností provozovatele cestovní kanceláře za škodu je zajímavý
oproti tradičnímu pojetí v režimu OZ rozšiřující výklad pojmu škoda tak, že zahrnuje i
škodu nemajetkovou. Zejména v zahraničních právních úpravách je totiž v praxi již
tradičně přijímáno, že zákazníci mohou mít při porušení povinností provozovatele
cestovní kanceláře právo i na kompenzaci tzv. „ušlé radosti z dovolené“ (německy
„entgangene Uraubsfreude“) resp. „marného využití dovolené“ („nutzlose Verwendung
von Urlaubszeit“). Zde je potřeba říci, že právě v Německu jsou s tímto institutem, který
je v rámci právní úpravy cestovní smlouvy výslovně zakotven v § 651f odst. 2 BGB,
bohaté zkušenosti. OZ zatím takovou zvláštní úpravu neobsahuje. To však neznamená,
že praxe nárok zákazníků na náhradu této nemateriální újmy dovodila. Ač podstatně
řidčeji než je tomu u západních sousedů, i České soudy se touto problematikou zabývají
a náhradu této specifické újmy v některých případech přiznávají. Činí tak zpravidla
právě širším výkladem pojmu „škoda“ v kontextu právní úpravy cestovní smlouvy, a to
s odkazem na tzv. „eurokonformní“ výklad zákonných ustanovení, které jsou důsledkem
transpozice Směrnice 90/314/EHS, jež ve svém čl. 5 odst. 2 nárok spotřebitele na
náhradu škody výslovně neomezuje na škodu materiální. To vyplývá i z výkladu
příslušného ustanovení ESD, který právě ve věci týkající se Německa judikoval, že
Směrnice 90/314/EHS musí být vykládána tak, že v zásadě uděluje spotřebitelům právo
na náhradu nehmotné újmy vyplývající z nesplnění nebo nesprávného plnění služeb dle
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cestovní smlouvy.148 Právě s odkazem na toto rozhodnutí ESD přiznal náhradu
„nemateriální újmy za ušlé potěšení z dovolené“ například Městský soud v Praze
žalobcům, kteří se ho domáhali s odůvodněním, že provozovatel cestovní kanceláře je
ubytoval v jiném ubytovacím zařízení, než bylo sjednáno v cestovní smlouvě, a to i
přesto, že si za ubytování v konkrétním hotelu připlatili. Argumentace žalované, že toto
právo si vyhradila ve všeobecných obchodních podmínkách, které byly součástí
cestovní smlouvy pro případy, kdy ubytování ve smluveném zařízení není možné (v
konkrétním případě byla v původním hotelu havárie vody), což je plně v souladu s §
852j odst. 2 písm. c) OZ, byla sice u soudu prvního stupně úspěšná, odvolací soud však
shledal, že žalovaná jednoznačně nesplnila svůj závazek z cestovní smlouvy, když
zákazníky neubytovala v smluveném hotelu. Havárii vody odvolací soud posoudil tak,
že se nejedná o neodvratitelnou událost v smyslu citovaného ustanovení, protože má
původ u jiného dodavatele služeb. Dané ustanovení všeobecných obchodních podmínek
odvolací soud shledal v rozporu s příslušnou kogentní právní úpravou.149 Žalovaná
cestovní kancelář podala v této věci ústavní stížnost s tím, že citovaným rozsudek
Městského soudu bylo porušeno její právo domáhat se stanoveným postupem svého
práva u nezávislého a nestranného soudu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a
svobod s odůvodněním, že odvolací soud na projednávanou věc údajně nesprávně
aplikoval ustanovení § 852j odst. 2 OZ. Ústavní soud zejména s poukazem na důvody a
účel předmětné právní úpravy (spočívající zejména ve stanovení podmínek
odpovědnosti provozovatelů cestovních kanceláří vůči jejich zákazníkům za
poskytované služby dle cestovní smlouvy a přípustných liberačních důvodů) shledal, že
odvolací soud danou právní normu aplikoval správně a v souladu s jejich smyslem.
Ústavní stížnost byla pro zjevnou neopodstatněnost zamítnuta.150
S výslovnou úpravou institutu nemateriální újmy v rámci smlouvy o zájezdu počítala
původně navrhovaná úprava smlouvy o zájezdu v NOZ jako s institutem „ztráty radosti
z dovolené“.151 Tento koncept vířil již od svého uvedení rozsáhlé diskuze a názorové
střety. Odborná právní veřejnost jej vnímala vesměs pozitivně, avšak u provozovatelů
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cestovních kanceláří z pochopitelných důvodů narážel na důrazný odpor. Jejich zástupci
argumentovali zejména tím, že dojde k znevýhodnění cestovních kanceláří oproti jiným
poskytovatelům služeb, když například v restauraci zákazník nemusí být spokojen
s čistotou ubrusů a ve vlaku může cestujícímu zkazit radost znečištěné sociální zařízení,
aniž by hospodský nebo vlakový přepravce za takto zkaženou radost museli zákazníky
odškodňovat.152 Takové srovnání je však třeba odmítnout. Nevydařená cesta vlakem
nebo večeře v restauraci již vzhledem ke své finanční nákladnosti a době trvání ve
srovnání s dovolenou nepředstavují stejný zásah do osobní sféry zákazníka jako
zkažený zájezd. Autor NOZ Karel Eliáš též od počátku kritizoval mediální demagogii,
šířenou pravděpodobně předními českými cestovními kancelářemi, spočívající
v informacích o tom, že by provozovatelé museli nahrazovat škodu v případech
špatného počasí či hádkou s manželem.153
Navrhovaná formulace o ztrátě radosti z dovolené tedy nakonec z NOZ zejména pod
tlakem Asociace českých cestovních kanceláří zmizela. V § 2543 odst. 1 NOZ však
nalezneme právo zákazníka na náhradu újmy za „narušení dovolené, zejména byl-li
zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen“. Smysl tohoto ustanovení, spočívající zejména
ve výslovně upravené možnosti zákazníka domáhat se náhrady imateriální újmy, však i
za této formulace zůstává zachován. Až praxe ukáže, jak k jeho interpretaci budou
přistupovat české soudy.
Již bylo zmíněno, že Německo lze z hlediska této problematiky považovat doslova za
průkopníka. Právě ustanovením § 651f odst. 2 BGB se inspirovala jak Směrnice
90/314/EHS, tak i ESD při její praktické aplikaci. Podmínkou nároku cestujícího na
přiměřené odškodnění v penězích v režimu BGB je, že marné využití dovolené je
přičitatelné pořadateli zájezdu a je úplné nebo podstatné. Za podstatné se přitom
považují takové vady, v jejichž případě by cestujícímu v praxi náležela sleva z ceny
zájezdu ve výši alespoň 50% (výše slevy se v praxi posuzuje podle § 638 BGB podle
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toho, jakou tržní hodnotu by v daném místě a čase mělo vadné plnění). Zajímavostí
v tomto směru je, že německé soudy se již zabývaly i otázkou, zda se při stanovování
výše odškodného přihlíží k užitku cestujícího ze zbytku dovolené, strávené doma po
návratu z nevydařeného zájezdu (tzv. „Balkonurlaub“ – „balkónová dovolená“). K této
otázce se rozhodovací praxe z pochopitelných důvodů vyjádřila negativně.154
Důkazem poměrně extenzivního přístupu německých soudů k výkladu nároku
cestujícího na odškodnění za marné využití dovolené je i nedávné rozhodnutí Zemského
soudu ve Frankfurtu nad Mohanem, kterým soud přiřkl žalobkyni slevu z ceny zájezdu
ve výši 73% za to, že si její syn v průběhu dovolené v Egyptě nemohl kvůli stavebním
pracím v rezortu hotelu a na přilehlé pláži nerušeně hrát.155

Omezení odpovědnosti za škodu
Směrnice 90/314/EHS ve dvou případech připouští, aby členské státy umožnily omezení
odpovědnosti organizátorů zájezdů. Tak čl. 5 odst. 2 stanoví, že pokud jde o škody,
které vyplývají z neplnění nebo nesprávného plnění služeb obsažených v souboru
služeb, mohou členské státy povolit, aby výše náhrady byla omezena v souladu
s mezinárodními úpravami upravujícími tyto služby. Dále mohou členské státy
v případě škod jiných než škody na životě či na zdraví povolit smluvní omezení výše
náhrady. Český zákonodárce upravil pouze první ze jmenovaných možností (§ 852j
odst. 3 OZ). Možnost smluvní limitace náhrady škody je daná obecně institutem
smluvní pokuty, který v cestovní smlouvě může být využit (za dodržení limitu
stanoveného Směrnicí 90/314/EHS).
Citované ustanovení OZ umožňuje omezení výše náhrady škody provozovatelem
cestovní kanceláře v případech, kdy existuje mezinárodní smlouva, jíž je Česká
republika vázána a jež umožňuje omezení výše náhrady škody vzniklé v důsledku
porušení závazku z cestovní smlouvy a zároveň je toto omezení v souladu
s mezinárodní smlouvou uvedeno v cestovní smlouvě. V praxi tedy může jít například o
Varšavskou úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě (č.
15/1935 Sb.), Montrealskou úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní

154

SCHMID, R. in: c. d., str. 2868.

111

letecké dopravě (č. 123/2003 Sb.), Úmluvu o mezinárodní železniční dopravě – COTIF
(č. 8/1985 Sb.) nebo Úmluvu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě
cestujících a zavazadel – CVR (č. 91/2006 Sb.).156 Striktně vzato však ani jedna z těchto
úmluv neumožňuje omezení odpovědnosti provozovatele cestovní kanceláře, nýbrž
pouze přímého poskytovatele konkrétních služeb. Proto, aby se § 852j odst. 3 OZ vůbec
mohl v praxi použít, se musí uplatnit (nepříliš správné, avšak v příslušných formulacích
OZ používané) pojetí, že provozovatel cestovní kanceláře je ve vztahu k zákazníkovi
poskytovatelem jednotlivých služeb zájezdu. Omezení odpovědnosti na základě
mezinárodních úmluv musí být v každém případě v cestovní smlouvě uvedeno.157
V BGB je úprava přípustného omezení odpovědnosti pořadatele zájezdu obsažena v §
651h. Druhý odstavec citovaného ustanovení shodně s § 852j odst. 3 OZ stanovuje
možnost omezení odpovědnosti v případě, že pro některou ze služeb, které má pořadatel
zájezdu poskytnout, platí mezinárodní úmluva, umožňující omezení výše nebo důvodů
nároku cestujícího na náhradu škody, může se pořadatel zájezdu na takovou úmluvu
odvolat. Hlavním rozdílem je však to, že tuto možnost má pořadatel zájezdu přímo ze
zákona a není nutné ji v cestovní smlouvě uvádět. Ani Směrnice 90/314/EHS ve svém
čl. 5 odst. 2 pro tento důvod omezení odpovědnosti nevyžaduje jeho uvedení ve
smlouvě – česká právní úprava jde v tomto směru nad rámec stanovených požadavků.
Na druhou stranu, zatímco OZ za dodržení podmínek (možnost dána mezinárodní
smlouvou a uvedena v cestovní smlouvě) již přímo provozovatele cestovní kanceláře
zprošťuje povinnosti hradit škodu ve výši přesahující omezení uvedené v cestovní
smlouvě, z hlediska BGB jde pouze o procesní obranu pořadatele zájezdu, k níž bez
jejího vznesení soud nebude z moci úřední přihlížet.158
Německý zákonodárce

výslovně

implementoval

i

druhou

možnost

omezení

odpovědnosti za škodu, kterou Směrnice 90/314/EHS poskytuje. Navíc oproti české
právní úpravě BGB v § 651h odst. 1 umožňuje, aby si pořadatel zájezdu s cestujícím
v cestovní smlouvě dohodl, že s výjimkou škod na těle bude náhrada škody omezena

155
156
157
158

Rozsudek Zemského soudu ve Frankfurtu nad Mohanem (Landesgericht Frankfurt am Main) ze dne
6.1.2011, sp. zn. 2-24 S 61/10.
HULMÁK, M. in: c. d., str. 2528.
HULMÁK, M. in: c. d., str. 2529.
SCHMID, R. in: c. d., str. 2876.

112

trojnásobkem ceny zájezdu. Škodu, která byla způsobena hrubou nedbalostí nebo
úmyslně osobami, které jsou vůči pořadateli zájezdu v pracovně-právním vztahu (jak již
bylo uvedeno, těmto osobám se v německé právní teorii říká „Verrichtungsgehilfen“ –
tzv. „pověřenci“), však takto omezit nelze (bod 1. citovaného ustanovení BGB).
Naopak, škodu způsobenou čistě dodavateli služeb, na pořadateli zájezdu nezávislých,
lze tímto způsobem omezit i v případech zavinění z hrubé nedbalosti nebo úmyslně.159

3.7.4 Podmínky uplatnění práv zákazníka z cestovní smlouvy
Poruší-li provozovatel cestovní kanceláře povinnost z cestovní smlouvy nebo
vyplývající mu z občanského zákoníku, musí u něj zákazník podle § 852i odst. 2 OZ své
odpovídající nároky uplatnit v prekluzivní lhůtě. Půjde jak o nároky z odpovědnosti
za vady, tak o nároky na náhradu škody, vzniklé porušením smluvní nebo zákonné
povinnosti provozovatele cestovní kanceláře. Citované ustanovení obsahuje dvě lhůty –
tři měsíce a bez zbytečného odkladu. Není sice explicitně stanoveno, že právo zákazníka
po uplynutí těchto lhůt zaniká, avšak gramatickým výkladem lze dospět k tomu, že jde o
prekluzivní lhůty. Zákazník je tedy povinen uplatnit svá práva u provozovatele cestovní
kanceláře nejpozději do tří měsíců od ukončení zájezdu, přičemž rozhodující je jeho
faktické ukončení (s výjimkou případů, kdy se zájezd neuskutečnil – v tom případě
lhůta běží od smluveného data ukončení zájezdu). V rámci této absolutní objektivní
lhůtě však musí dojít k uplatnění práva v subjektivní lhůtě bez zbytečného odkladu od
okamžiku, kdy zákazník porušení povinností provozovatele cestoví kanceláře zjistil.
Tato doba bude samozřejmě záviset na konkrétních okolnostech a bude především
zahrnovat dobu nutnou k rozhodnutí zákazníka, zda právo uplatní a dobu nutnou ke
sdělení tohoto rozhodnutí provozovateli cestovní kanceláře. Neuplatní-li zákazník svá
práva v takto stanovené lhůtě, zanikají.160 Z praktického hlediska je přitom důležité říci,
že zákonná lhůta k uplatnění práva je zachována i v případě, že zákazník je uplatnil u
zprostředkujícího provozovatele cestovní kanceláře či cestovní agentury. Tato
skutečnost však nemění nic na tom, že za porušení povinností z cestovní smlouvy vůči
zákazníkovi odpovídá pouze přímo provozovatel cestovní kanceláře.

159

SCHMID, R. in: c. d., str. 2875.

113

Pro uplatnění nároku zákon nestanoví žádnou formu. Samozřejmě v praxi bude
nejčastější uplatnění písemnou formou, a to i vzhledem ke skutečnosti, že důkazné
břemeno ohledně včasného uplatnění práv leží na straně zákazníka. V oznámení je
potřeba vedle uvedení požadavku vymezit i skutkovou situaci, z níž zákazník svůj nárok
dovozuje. Právní kvalifikace není nutná.
V této souvislosti je nutné zmínit určitý transpoziční nedostatek, spočívající v tom, že
česká právní úprava zákazníkovi neukládá oznámit nedostatky i přímému poskytovateli
služeb tak, jak to vyžaduje Směrnice 90/314/EHS ve svém čl. 5 odst. 4. Dále není
upravena možnost provozovatele cestovní kanceláře nedostatky plnění z cestovní
smlouvy odstranit. V tomto směru může být vzorem právě německá právní úprava161,
obsažena v § 651c BGB a zmíněna již výše v souvislosti s odpovědností za vady, podle
níž má cestující právo, požadovat od pořadatele zájezdu nápravu vad s tím, že mu pro to
stanoví přiměřenou lhůtu (k případům, kdy stanovení takové lhůty není nezbytné, viz
výše). V případě, že cestující nedostatky nenahlásí, ačkoli tak mohl učinit, nevznikne
mu podle § 651d odst. 2 BGB za tuto dobu právo na slevu z ceny zájezdu. Podle § 651g
BGB je pak cestující povinen uplatnit svá práva z vadného plnění cestovní smlouvy v
rámci jednoho měsíce od (na rozdíl od českého pojetí) smluvně stanoveného data
ukončení zájezdu. Tato lhůta však není stanovena jako prekluzivní. I po jejím uplynutí
může cestující svá práva výjimečně uplatnit, pokud nemohl lhůtu bez vlastního zavinění
dodržet. V praxi se naplnění tohoto předpokladu dovozuje při dlouhodobé těžké nemoci
nebo v případě, že se cestující až po uplynutí uvedené lhůty dozví o tom, že vznik jeho
nemoci má původ v porušení povinností pořadatelem zájezdu. Stejně tak bude cestující
při nedodržení lhůty omluven, pokud o její existenci nevěděl a ani nemusel vědět nebo
pokud byl pořadatelem zájezdu či jeho zaměstnanci o této lhůtě nesprávně
informován.162 Právní úprava cestovní smlouvy v § 651g odst. 2 BGB stanoví pro
nároky cestujícího vyplývající z cestovní smlouvy zvláštní promlčecí lhůtu v trvání
dvou let od smluvně stanoveného ukončení zájezdu (tato lhůta je tedy zkrácena oproti
obecné promlčecí době tří let podle § 195 BGB). Původně byla stanovena mnohem
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kratší promlčecí doba – pouze šest měsíců. Ke změně došlo s účinností od 1. 1. 2010
v souvislosti s již zmíněnou generální modernizací smluvního závazkového práva. Tuto
promlčecí lhůtu lze smluvně omezit, ne však na dobu kratší než jeden rok.163

3.7.5 Problém pojištění cestovních kanceláří
Ve světle aktuálních poměrně rozsáhle medializovaných problémů v souvislosti
s krachem cestovní kanceláře Parkam Holidays nelze v závěru výkladu o právní úpravě
cestovní

smlouvy

krátce

nepojednat

o

problematice

pojištění

cestovních

kanceláří a související právní úpravě.
§ 2 odst. 1 ZCR stanoví, že provozovatel cestovní kanceláře musí mít sjednané pojištění
záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, a to minimálně v rozsahu stanoveném
citovaným zákonem. Upřesnění této povinnosti je obsahem §§ 6 – 8 ZCR, podle nichž
je provozovatel cestovní kanceláře zejména povinen pojistit riziko, že neposkytne
zákazníkovi zpáteční dopravu, nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo celou cenu
zájezdu, jestliže se zájezd neuskutečnil nebo rozdíl mezi plnou cenou zájezdu a cenou
jeho uskutečněné části. § 7 ZCR stanoví, že pojišťovna je na základě takového pojištění
v případě vzniku pojistné události povinna zákazníkovi zabezpečit zpáteční dopravu,
včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu, a to i v případě, že se
pojišťovně nepodaří do 12 hodin od oznámení škodné události ověřit, že jde o pojistnou
událost v smyslu ZCR. V případě, že se následně neprokáže, že došlo k vzniku pojistné
události, provozovatel cestovní kanceláře je povinen pojišťovně nahradit škodu. Nárok
na náhradu škody pojišťovně vzniká i v případě, jestliže provozovatel cestovní
kanceláře při uzavírání pojistky vědomě poskytl nepravdivé nebo neúplné podklady.
Ani v takovém případě však pojišťovna není oprávněna odmítnout nebo snížit pojistné
plnění. Částka, na níž je provozovatel cestovní kanceláře povinen pojištění sjednat, je
stanovena v § 8 odst. 2 ZCR a činí nejméně 30% ročních plánovaných tržeb z prodeje
zájezdů nebo v případě, že provozovatel cestovní kanceláře odhaduje tržby nižší než
v předchozím roce, nejméně 30% ročních tržeb za předchozí rok.
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Jak je vidět, povinnost stanovená v čl. 7 Směrnice 90/314/EHS, tedy povinnost
provozovatelů cestovních kanceláří mít dostatečné záruky pro zajištění vrácení
vložených prostředků a pro návrat spotřebitele v případě platební neschopnosti nebo
úpadku v českém právním řádu provedena je, a to alespoň co do dispozice právní normy
dostatečně. V praxi však cestovní kanceláře často uzavírají pojistky, které vzhledem k
jejich výše uvedenému a zákonem stanovenému účelu nejsou pro krytí jejich závazků
vůči zákazníkům dostatečné. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky,
živnostenské úřady a konečně ani pojišťovny nezkoumají hospodářskou situaci
cestovních kanceláří a odpovídající přiměřenost jimi sjednaného pojištění. Uvedená
minimální výše pojištění totiž pro pokrytí závazků cestovních kanceláří, které jsou již
v platební neschopnosti, tedy bezprostředně před krachem, nemusí stačit. Důkazem je i
již zmíněný případ cestovní kanceláře Parkam Holidays, poslední z šesti případů
v období od roku 2004, kdy pojišťovna zákazníkům zkrachovalé cestovní kanceláře
uhradila pouze část jejich zákonných nároků.164 Zákazníci uvedené cestovní kanceláře,
na níž byl prohlášen úpadek v červenci 2011, obdrželi od pojišťovny Generali pouze
58% uhrazené ceny zájezdu, a to i přes to, že se zájezd kvůli úpadku cestovní kanceláře
vůbec neuskutečnil. Někteří ze zákazníků se v současné době již domáhají svých práv
hromadnou žalobou, a to vůči pojišťovně.165 Právě v souvislosti s tímto případem se
rozvířila veřejná debata o tom, zda pojišťovny podle ZCR jsou nebo nejsou v případě
úpadku cestovní kanceláře povinny plnit stoprocentně, ačkoli provozovatel sjednal
pojistné s nižší částkou pojistného plnění. Ministerstvo pro místní rozvoj si pro tyto
účely nechalo vypracovat dvě právní analýzy, o jejichž výsledku Ministerstvo informuje
na svých internetových stránkách. První analýza se zabývala porovnáním vzájemného
vztahu ZCR a zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Předmětem druhé odborné
analýzy bylo pouze to, zda je podle úpravy povinného pojištění záruky v ZCR
pojišťovna oprávněna omezit pojistné plnění sjednanou pojistnou částkou. Právě
limitace odpovědnosti pojišťovny sjednaným pojistným krytím podle zákona o pojistné
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GINTER, J., Cestovka je pojištěná, přesto v ní můžete přijít o peníze, dostupný z WWW:
http://www.novinky.cz/finance/261112-cestovka-je-pojistena-presto-v-ni-muzete-prijit-openize.html, [cit. 2012-6-10].
ČTK, Bez dovolené i bez peněz. Klienti žalují pojišťovnu, dostupný z WWW:
http://aktualne.centrum.cz/finance/doprava/clanek.phtml?id=739775, [cit. 2012-6-10].
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smlouvě je hlavním argumentem pojišťovny Generali pro to, že postupovala zcela
v souladu se zákonem, když na základě pojistné události hradila pouze do výše tohoto
limitu.
Podle obou zadaných analýz by zákazník provozovatele cestovní kanceláře měl mít
právo na náhradu vložených prostředků a repatriaci za podmínek stanovených ZCR.
Zárukou tohoto práva má být pojištění provozovatele cestovní kanceláře pro případ
úpadku podle uvedeného zákona. Pojišťovna pak zodpovídá za to, že bude schopna
dostát své povinnosti stanovené tímto zákonem.166
Zde je potřeba konstatovat, že vzhledem k institutu odpovědnosti státu za nedostatečné
provedení směrnic je pouze pochopitelné, že Ministerstvo pro místní rozvoj zastává a
prezentuje výše uvedené závěry. Stejně tak lze za očekávaný označit výsledek právní
analýzy, kterou si nechala vypracovat pojišťovna Generali, a která vede k jinému
závěru, když nedostatečnou ochranu práv připisuje mezeře v ZCR, jenž výslovně
nestanoví, kdo odpovídá za to, že výše pojistky není pro úplné pokrytí nároků všech
zákazníků provozovatele cestovní kanceláře dostačující.167 Ani jedna z uvedených
analýz však nebyla dosud zveřejněna. Vzhledem k rozsahu této práce není možné podat
podrobný právní rozbor na výše uvedené téma. Pravdou však je, že aktuální právní
úprava ZCR se jeví poněkud bezzubá, když za absence efektivních kontrolních a
sankčních nástrojů v poměrně velké míře spoléhá na podnikatelskou odpovědnost
provozovatelů cestovních kanceláří. ZCR ve svém § 6 odst. 1 provozovatelům
cestovních kanceláří ukládá sjednat pojištění tam uvedených rizik, avšak pro určení
minimální pojistné částky tohoto pojištění stanovuje pouze kritérium 30% ročních tržeb
ve spojení s povinností provozovatelů sjednat pojištění tak, aby pokryly veškeré zájezdy
sjednané v době platnosti pojistné smlouvy, a zároveň odkazuje na podpůrnou aplikaci
zvláštního zákona, podle nějž jsou pojišťovny skutečně povinny v případě vzniku
pojistné události plnit pouze do výše sjednaného pojistného plnění. Tedy jak už bylo
naznačeno, ZCR ohledně výše povinného pojištění nechává provozovatelům cestovních
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Stránky Ministerstva pro místní rozvoj České repubiky, dostupné z WWW: http://www.mmr.cz/Promedia/Medialni-reakce-MMR/MMR-nema-rozdilne-pravni-analyzy-k-pojisteni-CK, [cit. 2012-610].
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kanceláří, ale i pojišťovnám, poměrně velkou volnost.168 Je pak otázkou, zda stávající
právní úprava vyhovuje požadavku čl. 7 Směrnice 90/314/EHS, tedy povinnosti
členských států zajistit ochranu zákazníků cestovních kanceláří v případě jejich platební
neschopnosti nebo úpadku. Autorka této práce se v tomto směru přiklání k závěru, že
stát nemůže přenášet své povinnosti vůči spotřebitelům na podnikatelské subjekty,
k čemuž by pravděpodobně došlo v případě, že by byla skutečně dovozena povinnost
pojišťoven za stávající právní úpravy hradit v případě úpadku nároky zákazníků
cestovních kanceláří přesto, že sjednaný pojistný limit k tomu nepostačuje.
Německá právní úprava je v tomto směru o poznání preciznější. Je však nutno předeslat,
že právě ustanovení o povinném pojištění pro případ insolvence způsobilo Německu na
počátku devadesátých let problémy, když po komplikacích souvisejících s výběrem
nejvhodnějšího řešení nestihlo implementovat Směrnici 90/314/EHS a přizpůsobit jí
stávající úpravu cestovní smlouvy v BGB včas. Právní úprava chránící cestující pro
případ úpadku pořadatele zájezdu tak vstoupila v účinnost až 1.7.1994, přičemž
Směrnice 90/314/EHS jako nejzazší termín provedení stanovila datum 31.12.1992.
V tomto mezidobí došlo v Německu ke krachu přibližně 120 cestovních kanceláří,
přičemž konkurzní řízení byly převážně zastavovány z důvodu nedostatečného majetku
a pouze v několika případech došlo k výplatě drobných částí závazků vůči cestujícím.
Proti Německu bylo podáno více než 9000 žalob na náhradu škody z důvodu
neprovedení

příslušných

ustanovení

Směrnice

90/314/EHS,

přičemž

celkově

požadovaná částka přesahovala 20 milionů německých marek. Německu se sice
nakonec podařilo prokázat, že podstatná část těchto nároků je neopodstatněná, avšak do
roku 1998, kdy již byla většina těchto sporů ukončena (nakonec převážně
prostřednictvím mimosoudního vyrovnání) muselo poškozeným cestujícím vyplatit přes
11 milionů marek.169
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GINTER, J., Oškubat klienty zkrachovalých cestovek umožňuje děravý zákon, dostupný z WWW:
http://www.novinky.cz/finance/263154-oskubat-klienty-zkrachovalych-cestovek-umoznuje-deravyzakon.html, [cit. 2012-6-10].
K tomu např. i LINDNER, B., Umsetzung der Pauschalreise-richtlinie in Tschechien unter
besonderer Berücksichtigung der Insolvenzbestimmungen in Wirtschaft und Recht in Osteuropa,
5/2002, str. 137.
STÖHR, K., c. d, str. 1065.
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V současné německé právní úpravě je povinnost pořadatele zájezdu zajistit, aby
v případě jeho insolvence byly cestujícímu uhrazeny veškeré vložené prostředky a
nahrazeny zbytečně vynaložené náklady, stanovena v § 651k BGB, které je
nejobsáhlejším ze všech paragrafů upravujících problematiku cestovní smlouvy.
Pořadatel zájezdu tak v souladu s § 651k odst. 1 pododstavec 2 může učinit pouze
dvěma způsoby: pojištěním nebo bankovní zárukou. Druhý odstavec citovaného
ustanovení pak výslovně uvádí, že pojišťovna může omezit svoji povinnost plně
nahradit nároky cestujících podle prvního odstavce pouze, překračuje-li celková částka,
k jejíž úhradě je pojišťovna nebo banka podle BGB povinna, 110 milionů Euro za
kalendářní rok. V takovém případě je pojišťovna nebo banka oprávněna poměrně snížit
náhradu jednotlivých nároků. Rozhodnutí o tomto krácení je však pojišťovna (celkem
logicky) oprávněna učinit až po uplynutí kalendářního roku. Pořadatel zájezdu je
povinen cestujícímu předat potvrzení o sjednání pojištění, na jehož základě se cestující
může svých nároků podle prvního odstavce citovaného ustanovení BGB přímo
domáhat. Cestující je až do poskytnutí tohoto potvrzení (které však je pouze
deklaratorní povahy) oprávněn zadržet cenu zájezdu nebo její část.170
Z výše uvedeného vyplývá, že německý zákonodárce provedl požadavek čl. 7 Směrnice
90/314/EHS pečlivěji, když precizně specifikuje a rozděluje odpovědnost mezi
pořadatele zájezdu a pojišťovnu resp. bankou. Zůstává tedy pouze vyčkat výsledku
sporu mezi zákazníky cestovní Parkam Holidays a pojišťovnou Generali; nelze však
prozatím vyloučit, že nastalá situace povede k podobným důsledkům, jako tomu bylo u
opožděné transpozice Směrnice 90/314/EHS před téměř dvaceti lety v Německu, tedy k
odpovědnosti České republiky za škodu vůči poškozeným zákazníkům zkrachovalých
cestovních kanceláří, jímž se v důsledku nedostatečného pojištění nedostalo plné
náhrady vložených prostředků.

170

SCHMID, R. in: c. d., str. 2888.
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4.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

S nabytím účinnosti NOZ pojem cestovní smlouvy z českého právního řádu navždy
vymizí. Nahradí jej smlouva o zájezdu, zařazená v části čtvrté (relativní majetková
práva), hlavě II (závazky z právních jednání), díl 6 (zájezd), §§ 2521 – 2549. Tato nová
právní úprava je již na první pohled výrazně inspirovaná právě úpravou cestovní
smlouvy v BGB. Dalšími zdroji byla nizozemská a slovenská právní úprava.171
Dosavadní název tohoto smluvního typu vychází z německého pojmu „Reisevertrag“ a
není příliš vhodným, zejména s ohledem na to, že předmětem této smlouvy není cesta,
ale zájezd. V některých případech cesta v zájezdu vůbec zahrnuta není. Z provozovatele
cestovní kanceláře se naopak stává pořadatel, v čemž je viditelná inspirace německým
pojmoslovím.
Koncepce smlouvy o zájezdu v NOZ opustí pojetí pořadatele jakožto podnikatele – tato
právní úprava bude napříště dopadat na veškeré osoby, které „zprostředkují nebo zařídí
jednotlivé služby cestovního ruchu, se považuje za pořadatele, vyvolá-li na základě
zvláštních okolností u třetích osob představu, že služby cestovního ruchu poskytuje jako
zájezd na vlastní odpovědnost“. Odpadne tak nutnost řešit v právní teorii, jak nahlížet
na smlouvu jinak naplňující znaky cestovní smlouvy, kterou však na straně pořadatele
zájezdu neuzavřel podnikatel a napomáhat si přitom institutem relativní neplatnosti.
Tento přístup českou právní úpravu přiblíží německé, avšak nutno říci, že ani podle
NOZ právní úprava zájezdu nedopadne na tak široké spektrum právních vztahů jako je
tom u v případě BGB. Nabízení zájezdu v rámci podnikání se nadále vyžadovat bude,
úprava se pouze výslovně rozšíří na subjekty, které v této oblasti podnikají bez
příslušného oprávnění.
Dalším významným přínosem bude skutečnost, že zájezd bude vymezen přímo v § 2522
NOZ jako „soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než
dvacet čtyři hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto
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Vláda České republiky, Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, dostupný z WWW:
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/DZ_NOZ_89_%202012_Sb.pdf, k § 2521 až
2530 [cit. 2012-6-17].
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plnění: a) ubytování, b) dopravu, c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem
dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb“. Negativní
vymezení zájezdu pak obsahuje § 2548 NOZ. Tato definice přesněji kopíruje definici
souboru služeb obsaženou v Směrnici 90/314/EHS. Zatím je otázkou, jak se toto
ustanovení bude mít k definici zájezdu obsažené § 1 ZCr , který ve zrušovacích
ustanoveních NOZ platného v době předložení této práce zahrnut není.
Důležitou změnou inspirovanou německou právní úpravou je upuštění od striktního
požadavku písemnosti cestovní smlouvy. § 2525 NOZ shodně s úpravou v BGB-InfoV
hovoří pouze o písemném potvrzení zájezdu, jež pořadatel zákazníkovi musí vydat při
uzavření či bezprostředně po uzavření smlouvy o zájezdu. Pokud cestovní smlouva bude
vyhotovena písemně a potvrzení zájezdu bude obsahovat od ní odlišné ustanovení, může
se zákazník dovolat toho z nich, které je pro něj výhodnější.
Inspirace německou právní úpravou je patrná i u § 2526 NOZ, který pořadateli ukládá,
aby při uzavření cestovní smlouvy předložil zákazníkovi doklad o pojištění.
V této práci byla kritizována aktuální právní úprava odstoupení od cestovní smlouvy
provozovatelem cestovní kanceláře, která může být i důsledkem skutečnosti, že zájezd
byl provozovatelem zrušen. Tato koncepce se bohužel ani s příchodem NOZ nemění a
navíc lze říci, že vztah mezi zrušením zájezdu ještě více zamotává, když § 2533 ještě
tyto dvě skutečnosti odlišuje (pořadatel může odstoupit jen tehdy, „byl-li zájezd zrušen,
anebo porušil-li zákazník svou povinnost“), v prvním odstavci § 2534 se však již
stanoví, že zákazník má nárok na poskytnutí náhradního zájezdu mj. tehdy, „zrušil-li
pořadatel zájezd z jiného důvodu než pro porušení povinností zákazníkem“. Tedy v
případě, že zákazník poruší svoji povinnost, pořadatel si zřejmě bude moci vybrat, zda
rovnou od smlouvy o zájezdu odstoupí, anebo z tohoto důvodu zájezd nejprve zruší a
odstoupí až z důvodu takového zrušení zájezdu. Podle názoru autorky zde konstantně
dochází k směšování zrušení zájezdu a odstoupení (důkazem je i to, že si zřejmě lze jen
stěží představit, že by kvůli porušení povinností zákazníka běžně docházelo k rušení
celých zájezdů). Negativa tohoto přístupu již byly v práci vyloženy.
Ohledně právní úpravy vad zájezdu lze NOZ označit za krok vpřed, protože – opět
téměř doslovně podle německé právní úpravy – přibyla povinnost zákazníka stanovit
pořadateli nejdříve lhůtu k jejich odstranění, ledaže sjednání nápravy pořadatel odmítl
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nebo je-li okamžitá náprava v zájmu zákazníka (§ 2537 odst. 2 NOZ). Kladně lze
hodnotit i právo zákazníka na slevu z ceny zájezdu při včasném vytčení vad.
Již bylo v rámci této práce zmíněno, že nová právní úprava bude výslovně počítat
s nárokem zákazníků na náhradu nemajetkové škody – činí tak v § 2543 NOZ.
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5.

ZÁVĚR

Cestovní smlouva je smluvním typem, jenž v České republice zdaleka není na výsluní
zájmu právních teoretiků, mnohem spíše je považovaná za „papír navíc“ při zařizování
dovolené. Větší pozornost jejímu obsahu je věnována převážně až ve chvíli, kdy
nastanou v souvislosti s jejím plněním ze strany provozovatele cestovní kanceláře
problémy. Z právního hlediska jde však (možná i právě proto) o velmi zajímavou
smlouvu. Žádná právní úprava by neměla být příliš kasuistická a měla by ponechávat
dost velký prostor pro její rozumný výklad a aplikaci na rozmanité situace, které život
přináší. Tento princip u cestovní smlouvy platí možná ještě více než u některých jiných
smluvních typů, což je dáno mnohostí subjektů a právních skutečností, jež mohou mít
faktický vliv na plnění, ukončování a uplatňovaní práv z cestovní smlouvy. Navíc jde o
smluvní typ, v němž v praxi výrazně projevuje profesionální a ekonomická nerovnost
mezi stranami. Konečně, cestovní smlouva je regulovaná sekundárním právním
předpisem Evropské unie, který je potřeba uspokojivě implementovat do vnitrostátních
právních řádů. Kodifikace cestovní smlouvy v právních předpisech jednotlivých
členských států tedy rozhodně není pro zákonodárce lehkým úkolem.
V této práci autorka ukázala, že jak český, tak německý zákonodárce dostál tomuto
úkolu se ctí a aktuální právní úprava v OZ i BGB je v podstatě schopna plnit svůj
Směrnicí 90/314/EHS stanovený účel. Stěžejním problémem aktuální české právní
úpravy cestovní smlouvy se jeví být její nesystematičnost a nekoncepčnost, když na
mnohých místech působí jakoby „nahodile“. Z hlediska celkové legislativně technické
úrovně aktuálního OZ sice tam obsažená právní úprava cestovní smlouvy nijak zvlášť
nevybočuje (tzv. „elegantii juris“ již ani právní teoretici v tomto předpisu nehledají),
avšak, jak bylo ukázáno v této práci, způsobuje i interpretační nejasnosti v praxi. Navíc,
možné nedostatky v úpravě povinného pojištění provozovatelů cestovních kanceláří,
obsažené v ZCr, mohou v souvislosti s aktuálním děním popsaným výše v podkapitole
3.7.5. vést i k významnému zatížení státního rozpočtu.
Po vzájemném srovnání s právní úpravou obsaženou v BGB lze říci, že Směrnici
90/314/EHS lze transponovat i lépe. NOZ je důkazem toho, že tuto skutečnost si
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uvědomil i zákonodárce, když nově prezentovaná úprava smlouvy o zájezdu se oproti
BGB dokonce jeví být přehlednější (až na výjimku týkající se úpravy odstoupení
pořadatele od smlouvy o zájezdu, jak bylo výše kritizováno). Lze shrnout, že to, co
v dosavadní právní úpravě cestovní smlouvy v OZ praxi i právním teoretikům chybělo,
nová právní úprava alespoň formulačně přináší a řeší a tuto skutečnost lze hodnotit
velmi pozitivně. Samozřejmě, ani kvalitnější právní předpis není sám o sobě absolutní
zárukou právní jistoty a spolehlivé funkčnosti určitého smluvního typu. V případě
cestovní smlouvy resp. smlouvy o zájezdu je v tomto směru velice důležitým faktorem
zodpovědný přístup především podnikatelů v oblasti poskytování zájezdů, ale i
zákazníků a v neposlední řadě i efektivní a spravedlivá aplikace příslušných norem
soudy.
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8.

S U M M A RY

At the threshold of the 21st Century, travel contracts have become a staple in the
everyday lives of almost all economically active people. In the Czech Republic, every
year hundreds of thousands of travel contracts are concluded. Statistics gathered from
the Czech Statistical Office in 2011 indicate that Czech tour operators organized more
than two million trips abroad. Additionally, in 2011, almost one in five residents in the
Czech Republic entered into a travel contract. The high number of people entering into
travel contracts is a testament to the considerable appeal organized travel has to
consumers. The rise in organized travel is likely due to several factors: lower costs (time
and finances) incurred by consumers in comparison to the direct purchase of individual
services; diversity of offered services; and by professional, often aggressive marketing.
Lastly, the popularity of organized travel is increased by the legal security afforded to
consumers by the EC-Directive 90/314. In the event of defective services rendered
during individually organized trips, customers are responsible for asserting their rights
against individual service providers. This often involves the complicated process of
litigation in a foreign country, foreign language and according to foreign law. In case of
defects occurred within a trip organized by a tour operator on the other hand, there are
clear rules for a consumer enabling him or her to enforce his or her claims in the Czech
Republic, in the Czech language and in accordance with Czech law.
The main part of this thesis is divided into two chapters. The first chapter, entitled
Chapter 2, presents the background of the current legal regulation and explains why it
has become necessary to codify these rules. The second of the two chapters, entitled
Chapter 3, comprehensively deals with the travel contract itself. In this chapter, this
author analyses the travel contract and the legal relationships involved therein. The
German legal regulation concerning travel contracts is used as a reference, which
demonstrates how the implementation may be approached in a different way. In the
seven subchapters, the parties to a travel contract, the contracting process and the
essential components of a travel contract are analyzed. In addition, the thesis analyzes
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one of the most important instruments of consumer protection: the obligation to inform
the consumer properly as well as the possibility to modify or to terminate the travel
contract by the Parties. In conclusion, this thesis dissects the current problem in the
Czech Republic regarding the frequent occurrence of tour operators violating their
obligation to properly insure their businesses against bankruptcy.
* * *
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