
Dopravce většinou se nejprve snaží s cestujícími domlu-
vit, a proto vyzve některé pasažéry, aby se vzdali svého 
místa za sjednanou náhradu. Pokud s dopravcem se 
nedohodnete na tom způsobu řešení je Vám povinen 
zaplatit následující náhradu:

• Při letu na vzdálenost do 1500 km včetně 250 Euro

• Při delším letu uvnitř EU a při letu 1500 a 3000 km 400 
Euro

• Při delším letu než 3500 km mimo území EU 600 Euro

Daná náhrada může být snížena o polovinu v případě, že 
zpoždění Vám tímto jednáním způsobené nepřesáhne 
2, respektive 3 a 4 hodiny (podle kategorie letu viz výše).

Mimo to je Vám dopravce povinen poskytnout:

Možnost volby mezi proplacením ceny letenky a ná-
hradní přepravou do konečného místa určení, případně 
i bezplatný let do původního místa odletu.
Stravu a občerstvení
V případě nutnosti přenocování i ubytování v hotelu 
(včetně přepravy) a komunikační vybavení.

Výše uvedená práva lze uplatňovat na všechny lety 
v rámci EU.
Dopravce může vyloučit cestujícího z dopravy pokud:

• Dojde ze strany cestujícího porušení předpisů plat-
ných v zemi odletu, přeletu či příletu.

• Je-li cestující stižen přenosnou nemocí, která podléhá 
povinnému hlášení nebo svým stavem ohrožuje ostat-
ní cestující

• Porušuje-li svým chováním veřejný pořádek nebo není 
vhodně oblečen.

V těchto případech cestujícímu náleží náhrada za 
neprovedenou dopravu zkrácená o stornovací poplatek 
dopravce.

Zrušení letu

Pravidla pro odškodnění uvedená výše platí i v případě, 
když je Váš let zrušen. Pokud Vám dopravcem není ozná-
meno zrušení s dostatečným předstihem, máte právo 
na náhradu ve stejné 
výši jako v případě 
odepření nástupu na 
palubu letadla.
Mimo to má doprav-
ce povinnost Vás 
informovat o náhrad-
ní přepravě. Vrácení 
peněz musí proběh-
nout do 
7 dnů. 

Dlouhá zpoždění

Dostavíte-li se včas k odbavení jakéhokoli letu (včetně 
charterového) 

• z letiště EU, nebo

• nebo na letiště v EU z letiště mimo EU, pokud let pro-
vozuje dopravce Z EU

a předpokládá-li v tomto případě dopravce zpoždění 
2 hodiny a více, je povinen Vám poskytnout stravu a ob-
čerstvení, případně pokud jste kvůli zpoždění nuceni 
přenocovat v hotelu, tak i ubytování v hotelu včetně 
přepravy a komunikační vybavení.

Přesáhne-li zpoždění 5 hodin, musí být v tomto případě 
přepravcem rovněž nabídnuto proplacení ceny letenky 
a případně bezplatný let zpět do původního místa 
odletu.

Trvejte na svých právech 

Pokud jsou Vám Vaše práva odepřena, nebojte se a ne-
prodleně si stěžujte u společnosti, jež let provozuje.

Co se může stát...

Slečna Ivanka si koupila letenku od německé společnosti 

z Prahy do australského Melbourne. Protože byla letní se-

zóna ,dostavili se k letu všichni cestující s platnou rezervací. 

Letecká společnost však prodala více míst než  byl počet 

sedadel v letadle,  z toho důvodu, že vždy nějaký cestující 

místo stornuje a v letadle tak bývají občas volná místa.

Letecká společnost vyzvala cestující, zda  se někdo dobro-

volně vzdá letu, ale nikdo se nepřihlásil. Letecký přepravce 

tedy odmítl nástup na palubu letadla několika cestujícím 

včetně slečny Ivanky s tím, že budou přepraveni  nejbliž-

ším letem, ať počkají v odletové hale a sledují informační 

cedule.

Slečna Ivanka přiletěla do Melbourne s desetihodinovým 

zpožděním. Výše uvedené jednání společnosti nebylo 

v souladu  s právem. 

 Podle nařízení  č. 261/2004 měla letecká společ-

nost poskytnout slečně Ivance stravu  a občer-

stvení přiměřené čekací době a poslání dvou 

elektronických zpráv. Na tuto možnost 

měla  letecká společnost slečnu Ivanku 

upozornit. Podle informací na www.

coi.cz/esc zaslala  slečna Ivanka  na 

zvláštním formuláři žádost o od-

škodnění a letecká společnosti jí 

nakonec během 3 týdnů zaslala  

odškodnění  ve výši 600 EUR, kte-

ré jí příslušelo, na jí uvedený účet. 

Odepření nástupu do letadla

Čas od času se stává, že letecká společnost potvrdí 
pasažérům rezervaci na více míst než je v daném letadle 
k dispozici. V těchto případech musí být rezervace 
některých pasažérů zrušena. Je-li Vám z těchto důvodů 
odepřen nástup do letadla, musí Vám dopravce, který let 
provazuje, nabídnout peněžní náhradu a pomoc.


