
  
 
 
 
 
 

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY UNIE 

TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA 
SOUDRŽNOSTI 

 
DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH 

 
 
 
 
 

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ 
DOPRAVĚ 

 
 
 

STUDIE 
 

 

Obsah 
 
Tato studie poskytuje obecný přehled o provádění právních předpisů EU 
v oblasti práv cestujících v letecké dopravě. 
Studie stručně představí příslušný právní rámec a následně podá 
informace o výsledku konzultace s vnitrostátními orgány, které provádí 
rozhodnutí, a se sdruženími spotřebitelů z nejdůležitějších členských 
států EU o provádění nařízení č. 261/2004, 2111/2005, 1107/2006 
a směrnice 90/314 EHS. 
Cílem je vymezit prostor pro další opatření ze strany orgánů EU, která 
posílí ochranu práv cestujících v letecké dopravě.  

 

 
 
IP/B/TRAN/FWC/2006-156/LOT1/C1/SC2  Listopad 2010 
 
PE 438.621  CS 



Tento dokument si vyžádal Výbor pro dopravu Evropského parlamentu. 
 
 
AUTOŘI 
 
Poradenská společnost PricewaterhouseCoopers SpA 
 
Giorgia Aresu 
Diego Artuso 
Pietro Crovato 
 
 
ODPOVĚDNÝ ÚŘEDNÍK 
 
Piero Soave 
Tematická sekce Strukturální politika a politika soudržnosti 
Evropský parlament 
B-1047 Brusel 
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
VÝKONNÁ REDAKTORKA 
 
Nora Revesz 
 
 
JAZYKOVÉ VERZE 
 
Originál: EN. 
Překlady: DE, FR. 
 
 
O EDITOROVI 
 
Chcete-li se obrátit na tematickou sekci nebo si objednat její pravidelný měsíčník, pište na 
adresu: poldep-cohesion@europarl.europa.eu. 
 
Rukopis dokončen v listopadu roku 2010. 
Brusel, © Evropský Parlament, 2010. 
 
Tento dokument je dostupný na internetových stránkách na této adrese: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ 
 
Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory autora a nemusí nutně představovat 
oficiální postoj Evropského parlamentu.  
 
Rozmnožování a překlady pro nekomerční účely jsou povoleny, pokud je uveden zdroj, 
vydavatel je předem upozorněn a obdrží kopii. 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Práva cestujících v letecké dopravě 
____________________________________________________________________________________________ 

 

SHRNUTÍ 
 
Souvislosti 
Orgány EU, s cílem zajistit odpovídající ochranu práv cestujících v oblasti civilního letectví, 
zahájily řadu legislativních iniciativ, jejichž účelem je obsáhnout širokou škálu specifických 
případů. Stávající právní předpisy EU v oblasti práv cestujících jsou zaměřeny na zajištění 
pomoci, odškodnění a náhrady v případě zrušení letu; dále prosazují transparentnost 
a podporují práva osob se zdravotním postižením a cestujících se sníženou pohyblivostí. 

Cíle studie 
Tato studie se zabývala prováděním právních předpisů, které se týkají práv spotřebitelů 
v oblasti civilního letectví. Výzkum se převážně zaměřil na následující právní předpisy EU: 

 nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci 
cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo 
významného zpoždění letů; 

 nedávné rozsudky Evropského soudního dvora (ECJ) k výkladu nařízení 
č. 261/2004; 

 nařízení (ES) č. 2111/2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké 
dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, 
o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého 
dopravce; 

 nařízení (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě; 

 směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro 
cesty, pobyty a zájezdy; 

 další příslušné směrnice EU a mezinárodní úmluvy.  
 

Tento dokument popisuje výsledky sekundárního výzkumu a závěry konzultací 
s vnitrostátními orgány, které provádí rozhodnutí (orgány NEB) a jež byly v souladu 
s nařízením č. 261/2004 vybrány sedmadvaceti členskými státy EU. Po předložení prvního 
návrhu Evropskému parlamentu byl zahájen průzkum zaměřený na tři sdružení spotřebitelů 
a na jednu organizaci zabývající se alternativními způsoby řešení sporů (ADR) z evropských 
členských států, které z hlediska letecké dopravy představují nejreprezentativnější vzorek. 
Průzkum byl navržen tak, aby prošetřil nejčastější problémy, s nimiž se orgány NEB 
potýkají při prosazování právních předpisů EU v oblasti práv cestujících, a relevantní otázky 
zmíněné sdruženími spotřebitelů a organizacemi ADR v souvislosti s uplatňováním právních 
předpisů EU a s problémy, s nimiž se setkávají cestující. Byly shromážděny a vyhodnoceny 
kvantitativní údaje i kvalitativní informace s cílem poskytnout obsáhlý přehled současného 
stavu provádění právních předpisů a prozkoumat problémy a možnosti ke zlepšení. 
Z celkového počtu 27 kontaktovaných členských států dodalo odpovědi z průzkumu 26 
orgánů NEB, všechna tři kontaktovaná sdružení spotřebitelů a jedna kontaktovaná 
organizace ADR. 
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Nejdůležitější závěry studie 
Nařízení (ES) č. 261/2004 

Z průzkumu vyplynulo, že období v 2007–2009 obdržely orgány NEB průměrně 27 stížností 
na jeden milion cestujících; údaje se nicméně v jednotlivých členských státech značně liší. 
Ve většině členských států (19 z 27) zaznamenaly orgány NEB počet stížností, který 
nedosahuje evropského průměru.  
Počet stížností v letech 2007–2009 všeobecně narostl, přičemž výjimku tvoří Itálie 
a Švédsko, kde jejich podíl významně poklesl. V některých případech byl tento nárůst více 
než stoprocentní. 
Podle orgánů NEB, které se účastnily průzkumu, je nejčastějším důvodem pro podání 
stížnosti „zrušení letu“, po němž následuje „významné zpoždění“; stížnosti, které orgány 
NEB obdrží od cestujících z důvodu „odepření nástupu na palubu“ se vyskytují v mnohem 
menší míře. Stejně tak sdružení spotřebitelů, která se účastnila průzkumu, uvedla, že 
nejčastější příčinou nespokojenosti cestujících jsou zpoždění a rušení letů. 
Pouze polovina dotazovaných orgánů NEB na letecké společnosti uplatnila sankce, což 
v průměru činí méně než deset sankcí za rok. Význačné výjimky tvoří Itálie (452 sankcí za 
tři roky) a Polsko se 265 sankcemi uloženými v období tří let. 
Většina orgánů NEB uvedla, že nízkonákladové letecké společnosti jednají v rozporu 
s nařízením častěji než tradiční letecké společnosti, a to především využívají-li malých 
letišť. Tuto skutečnost částečně potvrzuje španělské sdružení spotřebitelů, které uvedlo, že 
důvodem pro značný podíl žádostí, které obdrží od cestujících, jsou právě nesrovnalosti, 
jichž se dopouštějí nízkonákladové letecké společnosti.  
Evropský soudní dvůr vydal několik rozhodnutí ohledně uplatňování nařízení č. 261/2004, 
jimiž zavedl nové zásady výkladu tohoto nařízení. Co se týče mínění zúčastněných stran 
o nedávných rozsudcích Evropského soudního dvora, z průzkumu vyplynula následující 
klíčová zjištění: 
Věc C-549/07 (Friederike Wallentin-Hermann v. Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA):  

 přibližně polovina dotázaných orgánů NEB rozhodnutí ve věci Wallentin-Hermann 
uvítala, jelikož poskytlo jednoznačný výklad nařízení; 

 přibližně polovina orgánů NEB uvedla, že v důsledku tohoto rozhodnutí narostla 
jejich pracovní zátěž a že se při vyšetřování technických příčin rušení letů potýkaly 
s obtížemi, zejména v případech, kdy chtěly ověřit, zda „mimořádné okolnosti“ 
uváděné leteckými společnostmi splňují kritéria stanovená rozsudkem Evropského 
soudního dvora;  

 sdružení spotřebitelů obecně rozsudek uvítala, jelikož jim jasná definice 
„mimořádných okolností“ umožňuje lépe hájit práva cestujících v případě narušení 
letu. 

Věc C-173/07 (Emirates Airlines–Direktion für Deutschland v. Diether Schenkel): 

 převážná většina dotazovaných zúčastněných stran se u výkladu pojmu „let“ 
nesetkala s žádnými zásadními problémy a rozhodnutí Evropského soudního dvora 
neovlivnilo činnost orgánů NEB. 

Spojené věci C-402/07 (Sturgeon v. Condor Flugdienst GmbH) a C-432/07 (Böck a další v. 
Air France SA): 

 studie přinesla zjištění, že názory sdružení spotřebitelů a orgánů NEB se 
u rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věcech C-402/07 a C-432/07 Sturgeon 
v. Condor a Böck a další v. Air France rozcházejí; 
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 sdružení spotřebitelů, která se účastnila průzkumu, se staví ve prospěch rozhodnutí 
Evropského soudního dvora, jelikož ta mají posílit ochranu práv cestujících 
a zároveň přinutit letecké společnosti k náhradám za vnější náklady, jež způsobí. 
Francouzské sdružení spotřebitelů však připouští, že rozhodnutím soudu vznikl 
nesoulad s původním zněním nařízení č. 261/2004, a další dvě sdružení vyjádřila 
obavy o efektivní uplatňování zásad stanovených rozhodnutím soudu, jelikož tvrdí, 
že řada leteckých společností pravděpodobně nové rozsudky nebere na vědomí 
a stále odmítá poskytovat náhradu za zpožděné lety; 

 naopak většina orgánů NEB není s rozsudky ve věcech Sturgeon-Böck spokojena. 
Většina z nich zastává názor, že rozhodnutí ponechalo řadu nedořešených otázek. 
Kromě toho orgánům NEB narostla pracovní zátěž a většina z nich si stěžovala na 
nedostatek reálných pokynů k uplatňování zásad, které byly v rozsudcích stanoveny 
(např. v případě, že jsou v důsledku zpoždění zmeškány další spoje); 

 významná část orgánů NEB se domnívá, že budou-li ony samy nebo občanskoprávní 
soudy striktně uplatňovat zásady stanovené rozsudkem ve věci Sturgeon a Böck, 
může to mít negativní dopad na finanční situaci leteckých společností; rovněž panuje 
všeobecný názor, že ceny letenek s největší pravděpodobností vzrostou v důsledku 
zvýšené zátěže dopravců. Toto stanovisko však zpochybňuje Evropská federace 
cestujících (EPF), která vyzdvihuje rozsáhlejší hospodářský přínos, jejž přinese 
internalizace vnějších nákladů vzniklých kvůli zpožděním a nedodrženým závazkům 
leteckých společností. 

 

Velká většina dotazovaných zúčastněných stran vyjádřila názor, že nařízení č. 261/2004 by 
mělo projít legislativním přezkumem, což je podrobně popsáno v další části, která obsahuje 
doporučení a návrhy.  
Další právní evropské a mezinárodní předpisy 

Nařízení č. 2111/2005 orgánům NEB ani sdružením spotřebitelů pravděpodobně nepřináší 
zvláštní problémy: přesto došlo k menšímu počtu případů, kdy některé orgány NEB musely 
zasáhnout na základě stížností, které obdržely od cestujících. Pouze jeden orgán NEB 
informoval o tom, že zahájil několik málo disciplinárních řízení proti provozovatelům. 
Menší část orgánů NEB vyjádřila názor, že nařízení č. 1107/2006 by mělo projít 
přezkumem, v jehož rámci by byly přezkoumány definice opakujících se pojmů, sladěny 
vzdělávací potřeby jednotlivých členských států a bylo by přehodnoceno vymezení 
pravomocí orgánů NEB při prosazování nařízení. Sdružení spotřebitelů ani organizace ADR 
nenaznačila, že by případně bylo vhodné provést změny nařízení. 
Převážná většina orgánů NEB nezaznamenala zvláštní problémy, které by vyplývaly 
z nesouladu směrnice 90/314 s nařízením č. 261/2004, přičemž ani jedna organizace 
spotřebitelů k této konkrétní otázce nepodala odpověď. Několik orgánů NEB poukázalo na 
skutečnost, že cestující mohou být zmateni, pokud jde o subjekt, na který se v případě 
zrušení letu mají obrátit se stížností (na leteckou společnost, na zprostředkovatele cesty, 
na oba jmenované, atd.). 
Doporučení a návrhy 

Autoři se domnívají, že je třeba neprodleně přijmout opatření, která povedou 
k legislativnímu přezkumu nařízení č. 261/2004. Jak vyplývá ze závěrů konzultace, 
doporučuje se provést přezkum nařízení, a to především se zaměřením na dva hlavní 
aspekty: 

 definice relevantních pojmů, které lze často vyložit odlišnými způsoby;  

 5



Tematická sekce B: strukturální politika a politika soudržnosti 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 přezkum znění nařízení, aby výslovně vycházelo ze zásady rovného zacházení při 
zpoždění a zrušení letu, již opakovaně konstatovaly nedávné rozsudky Evropského 
soudního dvora.  

Z průzkumu vyplynulo, že řada pojmů uvedených v nařízení postrádá jednoznačnou 
definici. Tato skutečnost často vede k různým výkladům a u zúčastněných stran způsobuje 
nejistotu a případně nejasnosti ohledně uplatňování nařízení. 

Dále mnoho orgánů NEB vyjádřilo po vydání rozsudku ve věci Sturgeon-Böck nejistotu 
z toho, že se znění nařízení č. 261/2004 neshoduje s rozhodnutím Evropského soudního 
dvora v oblasti nároků cestujících na odškodnění v případě zpoždění; několik orgánů NEB 
navrhlo, aby byly provedeny změny ve znění nařízení, skrze něž bude překonána nejistota, 
která touto nesrovnalostí vznikla. Je však třeba zvážit skutečnost, že bude-li nařízení 
změněno, dojde k překonání judikatury vycházející z případů předložených Evropskému 
soudnímu dvoru, což by umožnilo znovu otevřít soudní proces ohledně pojmů a definic 
obsažených v nové právní úpravě. Je tedy možné, že přezkum znění nařízení by právní 
nejistotu nesnížil, ale naopak by vedl k jejímu nárůstu. 

V souvislosti s legislativním přezkumem nařízení č. 261/2004 by bylo žádoucí důkladně 
prošetřit možnost přepracovat všechny právní předpisy týkající se práv cestujících, k nimž 
patří řada legislativních nástrojů, které se vyvíjely v průběhu dlouhého časového období, 
a to tak, aby pokryly širokou škálu témat. Prošetřením této možnosti by se podpořila 
harmonizace všech aspektů, které se v současném právním rámci jeví jako sporné, 
stanovily by se jednotné a společné zásady a vyloučily by se oblasti, které mohou vést 
k nejistotě ohledně zásad, definicí a odpovědností. Mohl by být proveden další výzkum, 
který by se zaměřil na vytvoření jednotného legislativního nástroje, který by zahrnoval 
veškerá ustanovení a zásady týkající se práv cestujících v oblasti civilního letectví a jehož 
cílem by bylo zmírnit roztříštěnost, s níž se v současné době setkávají provozovatelé 
a prováděcí orgány v různých oblastech práv cestujících. Součástí přezkumu právního 
předpisu by mělo být komplexní posouzení veškerých možných dopadů. Bylo by potřeba, 
aby se do procesu přezkumu zapojily všechny další zúčastněné strany, díky čemuž budou 
zohledněny úhly pohledu všech dotčených subjektů a stran, na něž by přezkum mohl mít 
dopad. Co se týče posouzení dopadů, je třeba pečlivě posoudit potenciální náklady 
leteckých společností a náklady na prosazování a porovnat je se širšími hospodářskými 
přínosy, jichž by bylo možné dosáhnout zlepšením právních předpisů. 

Dokončení procesu přezkumu právních předpisů určitou dobu potrvá, což způsobí, že v jeho 
průběhu zůstanou některé otázky otevřené, a tudíž je žádoucí zvážit krátkodobá doplňková 
opatření, jimiž se zlepší uplatňování a prosazování nařízení. Mělo by k nim patřit opatření, 
které zajistí, že na internetových stránkách Evropské komise budou pravidelně 
aktualizovány a zveřejňovány informační dokumenty (leták a plakát).  

Tyto dokumenty je třeba aktualizovat tak, aby zahrnovaly nedávná rozhodnutí Evropského 
soudního dvora, a zejména rozsudky ve věci Sturgeon-Böck, s cílem zvýšit povědomí 
cestujících o jejich právech v případě narušení letu. V dokumentech se vlastně v současné 
době neuvádí, že v případě dlouhého zpoždění může být cestujícím přiznáno odškodnění. 
V důsledku toho se v současnosti můžeme potýkat s nesourodostí informací: letecké 
společnosti jsou si vědomy rozsudků ve věci Sturgeon-Böck, avšak cestující v informačních 
dokumentech Evropské komise nedostávají náležité informace. 

Dále by součástí případného přezkumu nařízení č. 261/2004 mohlo být uložení povinnosti 
leteckým společnostem, aby na letenkách poskytovaly základní informace o právech 
cestujících, a to v tištěné podobě na zadní straně letenky nebo na samostatném listu, 
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s cílem zajistit, aby byly informace o právech cestujícím kdykoli dostupné. 

A konečně by bylo užitečné podporovat diskuzi a spolupráci mezi orgány NEB, sdruženími 
spotřebitelů a leteckými společnostmi, aby se tak vytvářely a šířily osvědčené postupy 
v oblasti prosazování právních předpisů týkajících se práv cestujících. Kromě toho by to 
mohlo pomoci v úsilí o nalezení shody ohledně sporných částí právních předpisů, s cílem 
přijmout podobné přístupy a výklady v celé Unii.   


