
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRO PORUŠENÍ POVINNOSTÍ 

POŘADATELE PŘED ZAHÁJENÍM ZÁJEZDU 

V případě, že pořadatel zájezdu poruší svou povinnost/i stanovené ve smlouvě o zájezdu, má 

spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy o zájezdu bez odstupného. Odstoupit od smlouvy 

před zahájením zájezdu může zákazník vždy, pořadatel pouze pokud je zájezd zrušen anebo 

poruší-li svoji povinnost zákazník (§ 2533). 

§ 2531 Změna smlouvy 

 (1) Nutí-li vnější okolnosti pořadatele změnit podmínky zájezdu, navrhne zákazníkovi změnu 

smlouvy. Má-li být v důsledku změny smlouvy změněna i cena zájezdu, uvede pořadatel v 

návrhu i výši nové ceny. 

 (2) Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit; pořadatel 

může určit pro odstoupení přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit 

před zahájením zájezdu.  

Pozor! Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou smlouvy 

souhlasí. 

§ 2536 

(1) Odstoupí-li od smlouvy zákazník z jiného důvodu, než je porušení povinnosti pořadatele, 

zaplatí pořadateli odstupné podle § 2527 odst. 1 písm. e). Stejné odstupné zákazník zaplatí, 

odstoupí-li od smlouvy pořadatel pro porušení povinnosti zákazníka. 

(2) Odstoupí-li zákazník od smlouvy proto, že pořadatel porušil svou povinnost, nemá zákazník 

povinnost platit odstupné. To platí i tehdy, nebyl-li zákazníkovi poskytnut náhradní zájezd. 

 

Vzor: Odstoupení od smlouvy pro porušení povinností pořadatele před 

zahájením zájezdu 

Prodejce s. r. o. 

Horní konec 1, Dolní 

IČ. 12345678  

(dále ve jen jako „pořadatel“) 



 

V………………………….., dne……………………… 

 

Věc: Odstoupení od smlouvy před zahájením zájezdu 

 

Vážení, 

v souladu s ustanovením § 2533 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

„občanský zákoník“) Vám tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o zájezdu č. 

………………………… ze dne ……………….. s termínem a místem konání ………………. 

………………………………………………. (dále jen „zájezd“). 

Vzhledem k porušení povinnosti, které Vám ukládala výše uvedená smlouva v článku ……., 

kde jste se zavázali …………………………………………………...., využívám  svého práva 

v souladu s ust. § 2533 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ještě před zahájením 

zájezdu.  

Současně Vám sděluji, že s odkazem na ustanovení § 2536 odst. 2 občanského zákoníku Vám 

nebudu platit odstupné dle čl. ... smlouvy o zájezdu, neboť důvodem mého odstoupení je 

porušení Vaší povinnosti (viz výše).  

 

                                                                                        ……………………………………….. 

                                (vlastnoruční podpis) 

……………………………….(Jméno a příjmení) 

……………………………… (Adresa) 

……………………………… (kontakt telefon, e-mail..) 
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