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ZHRNUTIE 
 
Východiská 
S cieľom zabezpečiť primeranú ochranu práv spotrebiteľov v civilnom letectve vytvorili 
inštitúcie EÚ množstvo legislatívnych iniciatív zameraných na širokú škálu špecifických 
prípadov. Súčasné právne predpisy EÚ v oblasti práv cestujúcich garantujú poskytnutie 
pomoci, vyplatenie a náhradu v prípade zrušenia letu, podporujú tiež transparentnosť 
a presadzujú pravidlá týkajúce sa práv cestujúcich so zdravotným postihnutím a so 
zníženou pohyblivosťou. 

Cieľ štúdie 
Táto štúdia skúmala vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti práv spotrebiteľov 
v civilnom letectve. Výskum sa zameriaval najmä na tieto právne akty EÚ: 

 nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému 
náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia 
alebo veľkého meškania letov, 

 najnovšie rozsudky Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) týkajúce sa interpretácie 
nariadenia 261/2004, 

 nariadenie (ES) č. 2111/2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa 
leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci 
Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti 
prevádzkujúceho leteckého dopravcu, 

 nariadenie (ES) č. 1107/2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so 
zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave, 

 smernica Rady 90/314 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb, 

 ďalšie relevantné smernice EÚ a medzinárodné úpravy.  
 

V tomto dokumente sú uvedené výsledky sekundárneho výskumu a závery konzultácie 
s vnútroštátnymi výkonnými orgánmi, ktoré v súlade s nariadením 261/2004 vymenoval 
každý z 27 členských štátov EÚ. Po predložení prvotného návrhu Európskemu parlamentu 
(EP) sa uskutočnil prieskum zameraný na tri spotrebiteľské organizácie a na orgán pre 
alternatívne riešenie sporov (ADR) vo vybratých členských štátoch, ktoré sú v oblasti 
leteckej dopravy najreprezentatívnejšie. 
V rámci prieskumu sa skúmali najčastejšie problémy vnútroštátnych výkonných orgánov pri 
presadzovaní právnych predpisov EÚ v oblasti práv cestujúcich a súvisiace problematické 
oblasti, na ktoré upozornili spotrebiteľské organizácie a orgán pre alternatívne riešenie 
sporov v súvislosti s uplatňovaním právnych predpisov EÚ a s problémami cestujúcich. 
Kvantitatívne údaje a kvalitatívne zistenia boli zozbierané a ohodnotené s cieľom poskytnúť 
celistvú predstavu o súčasnom stave vykonávania právnych predpisov a s cieľom 
preskúmať problematické oblasti a možnosti zlepšenia. Do prieskumu sa zapojili 
vnútroštátne výkonné orgány z 26 členských štátov (z 27 kontaktovaných), všetky tri 
kontaktované spotrebiteľské organizácie i orgán pre alternatívne riešenie sporov. 
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Kľúčové zistenia štúdie 
Nariadenie (ES) č. 261/2004 

Z prieskumu vyplynulo, že v období rokov 2007 až 2009 bolo vnútroštátnym výkonným 
orgánom doručených v priemere 27 sťažností na milión cestujúcich. Tento pomer však bol 
v jednotlivých členských štátoch rôzny. Vo väčšine členských štátov (v 19 z 27) 
zaznamenali vnútroštátne výkonné orgány počet sťažností pod európskym priemerom.  
Počas obdobia rokov 2007 – 2009 sa počet žiadostí vo všeobecnosti zvýšil s výnimkou 
Talianska a Švédska, kde významne poklesol. V niektorých prípadoch išlo o viac ako 
stopercentné zvýšenie. 
Podľa vnútroštátnych výkonných orgánov zapojených do prieskumu je najčastejším 
dôvodom podania sťažnosti zrušenie letu, hneď za ňou nasleduje veľké meškanie. Oveľa 
zriedkavejšie cestujúci zasielajú vnútroštátnym výkonným orgánom sťažnosti z dôvodu 
odmietnutia nástupu do lietadla. Spotrebiteľské organizácie tiež označili dlhé meškanie 
a zrušenie letu za najčastejšie dôvody nespokojnosti cestujúcich. 
Iba polovica opýtaných vnútroštátnych výkonných orgánov uložila leteckým spoločnostiam 
sankcie – v priemere menej ako desať ročne. Výraznou výnimkou sú Taliansko (452 sankcií 
v priebehu troch rokov) a Poľsko (265 sankcií v priebehu troch rokov). 
Väčšina vnútroštátnych výkonných orgánov uviedla, že nízkonákladoví dopravcovia sa 
častejšie dopúšťajú porušovania nariadenia ako tradičné letecké spoločnosti, a to najmä na 
malých letiskách. Čiastočne to potvrdila aj španielska spotrebiteľská organizácia, ktorá 
evidovala veľký počet sťažností cestujúcich z dôvodu neštandardného správania 
nízkonákladových dopravcov.  
Súdny dvor EÚ vydal v súvislosti s uplatňovaním nariadenia 261/2004 niekoľko rozsudkov, 
ktorými sa určili nové zásady výkladu nariadenia. So zreteľom na pripomienky 
zainteresovaných strán k najnovším rozsudkom Súdneho dvora sa v prieskume dospelo 
k týmto kľúčovým zisteniam: 
Vec C-549/07 (Wallentin-Hermann proti Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA):  

 Približne polovica vnútroštátnych výkonných orgánov privítala rozsudok vo veci 
Wallentin-Hermann, lebo umožnil jednoznačnú interpretáciu nariadenia. 

 Približne polovica vnútroštátnych výkonných orgánov v nadväznosti na tento 
rozsudok konštatovala zvýšenú pracovnú záťaž a stretli sa s ťažkosťami pri 
vyšetrovaní technických príčin prerušenia letov, aby sa presvedčili, že tvrdenia 
leteckých spoločností o mimoriadnych okolnostiach spĺňajú kritériá určené 
v rozsudku Súdneho dvora.  

 Spotrebiteľské organizácie vo všeobecnosti tento rozsudok privítali, keďže 
jednoznačnejšia definícia mimoriadnych okolností im umožňuje lepšie presadzovať 
práva cestujúcich v prípade prerušenia letu. 

Vec C-173/07 (Emirates Airlines–Direktion für Deutschland proti Diether Schenkel): 

 Prevažná väčšina zainteresovaných strán sa nestretla so žiadnymi výraznejšími 
problémami s výkladom pojmu let a rozsudok Súdneho dvora nemení modus 
operandi vnútroštátnych výkonných orgánov. 

Spojené veci C-402/07 (Sturgeon proti Condor Flugdienst GmbH) a C-432/07 (Böck a ďalší 
proti Air France SA): 

 V štúdii sa zistilo, že spotrebiteľské organizácie a vnútroštátne výkonné orgány majú 
rozdielny pohľad na rozsudky Súdneho dvora vo veciach C-402/07 a C-432/07 
(Sturgeon proti Condor a Böck a ďalší proti Air France). 
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 Opýtané spotrebiteľské organizácie rozsudok Súdneho dvora schvaľujú, keďže podľa 
nich posilňuje ochranu práv cestujúcich, a zároveň núti letecké spoločnosti 
kompenzovať externé náklady, ktoré spôsobili. Francúzska organizácia na druhej 
strane uznáva, že rozsudkom súdu sa vytvoril rozpor s pôvodným znením nariadenia 
261/2004, a ďalšie dve organizácie vyjadrili obavy, pokiaľ ide o účinné uplatňovanie 
zásad vyplývajúcich z rozsudkov, keďže mnohé letecké spoločnosti zjavne ignorujú 
nové rozsudky a naďalej odmietajú poskytovať náhradu v prípade dlhého meškania 
letov. 

 Väčšina vnútroštátnych výkonných orgánov naopak nie je spokojná s rozsudkami vo 
veciach Sturgeon a Böck. Väčšina z nich sa totiž domnieva, že tieto rozsudky 
nevyriešili mnoho sporných otázok. Okrem toho sa vnútroštátnym výkonným 
orgánom zvýšila pracovná záťaž a väčšina sa sťažovala, že nemá k dispozícii žiadne 
usmernenia k uplatňovaniu zásad, ktoré z rozsudkov vyplynuli (napr. v prípade 
zmeškania nadväzujúceho spojenia z dôvodu dlhého meškania predchádzajúceho 
letu). 

 Významný podiel vnútroštátnych výkonných orgánov predpokladá, že prísne 
uplatňovanie zásad vyplývajúcich z rozsudkov vo veciach Sturgeon a Böck zo strany 
vnútroštátnych výkonných orgánov a občianskych súdov by narušilo finančnú 
situáciu leteckých spoločností – vo verejnosti prevláda názor, že zvýšené finančné 
zaťaženie dopravcov by vyústilo do zvýšenia leteckého cestovného. S týmto 
názorom však nesúhlasí Európska federácia cestujúcich (European Passenger 
Federation), ktorá poukazuje na širší hospodársky zisk vyplývajúci z internalizácie 
externých nákladov, ktoré si vyžiadajú meškania letov a nenáležité služby od 
leteckých spoločností. 

 

Prevažná väčšina opýtaných zainteresovaných strán si myslí, že nariadenie 261/2004 by 
malo byť predmetom legislatívnej revízie – odporúčania a návrhy sú opísané v nasledujúcej 
časti.  
Ďalšie európske a medzinárodné právne predpisy 

Zdá sa, že nariadenie 2111/2005 nespôsobuje vnútroštátnym výkonným orgánom 
a spotrebiteľským organizáciám žiadne väčšie problémy. Treba však uznať, že sa vyskytlo 
len niekoľko prípadov, v ktorých museli vnútroštátne výkonné orgány zasahovať na podnet 
sťažností cestujúcich. Len jeden vnútroštátny výkonný orgán uviedol, že začal malé 
množstvo disciplinárnych konaní proti leteckým prevádzkovateľom. 
Iba menšina vnútroštátnych výkonných orgánov si myslí, že nariadenie 1107/2006 by malo 
byť predmetom revízie s cieľom overiť vymedzenia problematických pojmov, uspokojiť 
potreby usmernení v jednotlivých členských štátoch a prehodnotiť určenie jurisdikcie 
vnútroštátnych výkonných orgánov v súvislosti s uplatňovaním nariadenia. Spotrebiteľské 
organizácie ani orgán pre alternatívne riešenie sporov nenavrhli, ako by sa nariadenie malo 
zmeniť. 
Prevažná väčšina vnútroštátnych výkonných orgánov sa nestretla s väčšími problémami 
v súvislosti s nesúladom smerníc 90/314 a 261/2004 a ani jedna spotrebiteľská organizácia 
sa k tomuto bodu nevyjadrila. Niekoľko vnútroštátnych výkonných orgánov naznačilo, že 
cestujúci nemusia vždy vedieť, na ktorú organizáciu sa majú obrátiť, ak chcú podať 
sťažnosť z dôvodu zrušenia letu (na leteckú spoločnosť, organizátora zájazdu, na obe 
organizácie atď.). 

 

 

 5 



Tematická sekcia B: Štrukturálna a kohézna politika 
____________________________________________________________________________________________ 

Odporúčania a návrhy 

Autori štúdie sa domnievajú, že by sa čo najskôr malo prikročiť k uskutočneniu legislatívnej 
revízie nariadenia 261/2004. Ako vyplýva z výsledkov konzultácie, odporúča sa revidovať 
nariadenie, najmä pokiaľ ide o dva hlavné aspekty: 

 vymedziť príslušné pojmy, ktoré často vedú k rozporuplnému výkladu,  

 revidovať znenie nariadenia tak, aby v ňom bola explicitne vyjadrená zásada 
rovnocenného zaobchádzania v prípade meškaní a zrušenia letov, ktorú potvrdil 
Súdny dvor vo svojich najnovších rozsudkoch.  

Z prieskumu vyplynulo, že niektoré pojmy uvedené v nariadení nie sú jednoznačne 
vymedzené, čo často vedie k rozdielnemu výkladu a spôsobuje neisté a potenciálne 
rozporuplné uplatňovanie nariadenia zo strany zainteresovaných strán. 

V nadväznosti na rozsudky vo veciach Sturgeon a Böck niektoré vnútroštátne výkonné 
orgány vyjadrili zmätenie nad očividným nesúladom znenia nariadenia 261/2004 
a rozhodnutím Súdneho dvora, pokiaľ ide o poskytnutie náhrady z dôvodu meškania letu. 
Niektoré vnútroštátne výkonné orgány navrhujú pozmeniť znenie nariadenia tak, aby sa 
odstránila nejednoznačnosť vyplývajúca z tohto rozporu. Treba však vziať do úvahy, že 
prípadná zmena nariadenia by predbehla judikatúru vytvorenú spomenutými rozsudkami 
Súdneho dvora, čím by sa otvoril priestor na obnovenie sporných konaní týkajúcich sa 
pojmov a vymedzení, ktoré sa budú používať v novom právnom predpise. Preto sa môže 
stať, že revízia znenia nariadenia nezníži, ale naopak zvýši právnu neistotu. 

V kontexte legislatívnej revízie nariadenia 261/2004 by bolo takisto vhodné dôkladne 
zvážiť, či neexistuje priestor na prepracovanie všetkých právnych predpisov týkajúcich sa 
práv cestujúcich, ktoré tvorí veľké množstvo právnych nástrojov vyvíjaných počas dlhého 
obdobia, ktoré pokrývajú širokú škálu oblastí. Umožnila by sa tým harmonizácia všetkých 
protichodných prvkov súčasného právneho rámca a zavedenie pevných a spoločných zásad, 
čím by sa znížila potenciálna neistota pri výklade zásad, vymedzení pojmov 
a zodpovedností. S cieľom odstrániť rozkúskovanosť, ktorú v súčasnosti zaznamenávajú 
prevádzkovatelia a vnútroštátne výkonné orgány v rôznych oblastiach práv cestujúcich, by 
sa mohlo pokračovať vo výskume o možnosti vytvorenia spoločného právneho nástroja, 
ktorý by obsahoval všetky ustanovenia a zásady týkajúce sa práv spotrebiteľov v civilnom 
letectve. Revízia právnych predpisov by mala zahŕňať komplexné prehodnotenie všetkých 
možných vplyvov. Do revízie by mali byť zapojené všetky zainteresované strany, aby sa 
zohľadnili všetky uhly pohľadu zainteresovaných strán a potenciálne dotknutých strán. 
V rámci hodnotenia vplyvu by sa mali porovnať potenciálne náklady vzniknuté leteckým 
spoločnostiam a náklady na zavedenie aktu do platnosti so širšími hospodárskymi ziskami, 
ktoré bude možné vďaka zlepšeným právnym predpisom dosiahnuť. 

Keďže proces legislatívnej revízie si vyžiada určitý čas a môžu sa počas neho vyskytnúť 
dočasne otvorené otázky, bolo by vhodné zvážiť vytvorenie doplňujúcich krátkodobých 
opatrení v záujme lepšieho uplatňovania a presadzovania nariadenia. Medzi opatreniami by 
nemalo chýbať aktualizovanie a zverejňovanie informačných dokumentov na internetovej 
stránke EK (brožúra a plagát).  

Poskytnuté informácie by mali byť aktuálne, aby zahŕňali najnovšie rozsudky Súdneho 
dvora (najmä vo veciach Sturgeon a Böck), s cieľom zvýšiť informovanosť cestujúcich o ich 
právach v prípade prerušenia letu. V týchto dokumentoch sa napríklad v súčasnosti 
neuvádza, že cestujúci majú právo na náhradu v prípade dlhého meškania letu. 
V súčasnosti tak informovanosť nie je vyvážená – zatiaľ čo letecké spoločnosti o rozsudkoch 
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vo veciach Sturgeon a Böck vedia, cestujúci nie sú dostatočne informovaní prostredníctvom 
informačných dokumentov od EK. 

V záujme zabezpečenia aktuálnych a včasných informácií pre cestujúcich by možná revízia 
nariadenia 261/2004 mohla obsahovať uloženie povinnosti leteckým spoločnostiam 
poskytovať informácie o základných právach cestujúcich spolu s letenkou (uviesť ich na 
rube letenky alebo samostatne). 

Bolo by tiež užitočné podnietiť diskusiu a spoluprácu medzi vnútroštátnymi výkonnými 
orgánmi, spotrebiteľskými organizáciami a leteckými spoločnosťami v záujme vytvárania 
a šírenia osvedčených postupov pri uplatňovaní právnych predpisov týkajúcich sa práv 
cestujúcich. Takto vytvorené vzťahy by okrem toho pomohli pri vytváraní dohôd týkajúcich 
sa rozporuplných oblastí právnych predpisov a mohli by viesť k využívaniu podobných 
prístupov a výkladov v celej Únii.   


