
 

 

Podpora a odškodnění 

Zrušení, zpoždění a odmítnutí nástupu na palubu 
 

PRÁVA, NA KTERÁ SE ODKAZUJE V TÉTO ZPRÁVĚ, PLATÍ V PŘÍPADĚ NÁSLEDUJÍCÍCH OKOLNOSTÍ: 
 Společnost Delta Air Lines je provozním přepravcem vašeho letu; 

 Cestujete letem odbaveným z letiště v EU; 

 Máte potvrzenou rezervaci v rámci letu provozovaného společností Delta; 

 Dostavíte se na odbavení v čase, který je uveden na vaší příjemce letenky společnosti Delta, nebo pokud není uveden čas, dostavíte se 
nejpozději 2 hodiny před časem odletu; a 

 Cestujete za cestovné, které je přímo nebo nepřímo k dispozici veřejnosti, nebo na letenku vydanou v rámci programu pro pravidelné 
cestující. 

 

----------ZRUŠENÍ LETŮ---------- 

PODPORA PŘI ZRUŠENÍ LETU 

Pokud je váš let zrušen, máte právo si vybrat mezi: 

- přesměrováním do vaší konečné destinace za srovnatelných přepravních 

podmínek, jakmile to bude možné nebo v jiný den dle vaší potřeby, a to 

na základě dostupnosti sedadel; nebo 

- vrácením peněz do 7 dnů od data uvedeného na letence za část nebo 

části cesty, kterou jste neuskutečnili, a za část nebo části, které jste již 

učinili, pokud let již více neslouží užitečnému účelu při zvážení původního 

plánu letu, a pokud je to relevantní, také za let zpět do prvního bodu 

odletu při nejbližší možné příležitosti.  

 

Kromě toho zdarma obdržíte: 

- jídlo a občerstvení v přiměřené míře k době čekání; 

- hotelové ubytování v případě, kdy je nutno prodloužit pobyt o jednu nebo 

více nocí nebo nad rámec toho, co bylo vaším původním záměrem 

(včetně přepravy); a 

- 2 hovory z mobilního telefonu, faxové zprávy nebo e-maily. 

 

ODŠKODNĚNÍ ZA ZRUŠENÍ LETU 

V případě zrušení vašeho letu, máte právo na odškodnění při splnění 

následujících podmínek:  

 

Nemáte nárok na odškodnění, pokud jste na zrušení upozorněni: 

1. 2 a více týdnů před plánovanou dobou odletu; 

2. pokud jste informováni o zrušení v průběhu doby 2 týdnů až 7 dnů před 

plánovanou dobou odletu a je vám nabídnuto přesměrování cesty, což 

vám umožní odletět nejdříve 2 hodiny před plánovanou dobou odletu a 

dostat se do vaší konečné destinace nejpozději hodiny po plánovaném 

příletu; nebo 

3. pokud jste informováni o zrušení v době kratší, než je 7 dnů před 

plánovanou dobou odletu, a je vám nabídnuto přesměrování cesty, což 

vám umožní odletět nejdříve 1 hodinu před plánovanou dobou odletu a 

dostat se do vaší konečné destinace nejpozději 2 hodiny po plánovaném 

příletu. 

 

Letecká společnost provozující let není povinna hradit odškodnění, pokud je 

zrušení letu zapříčiněno mimořádnými okolnostmi, kterým se nelze vyhnout, 

dokonce i když jsou přijata veškerá přiměřená opatření. Takové okolnosti 

mimo jiné zahrnují politickou nestabilitu, meteorologické podmínky, 

bezpečnostní rizika, neočekávané zkrácení letu z důvodu bezpečnosti, 

stávky a rozhodnutí řízení leteckého provozu. 

  

Toto odškodnění za zrušení letu nelze vyplatit na letišti, a tudíž musíte 

kontaktovat oddělení péče o zákazníky (viz níže „Požadavek na náhradu, 

žádost o odškodnění za zrušení letu a jiné požadavky“). Můžete si vybrat 

mezi odškodněním nabízeným v podobě přepravních kreditních poukázek 

(TCV – Transportation Credit Voucher) nebo odškodněním v hotovosti. 

 

Částky za odškodnění jsou následující:* 

 

 Délka letu PŘEPRAVNÍ 

KREDITNÍ 

POUKÁZKA 

HOTOVOST 

A 
 

Lety 1500 km nebo kratší 350 EUR 250 EUR 

B 
 

Lety v rámci EU na vzdálenost delší 

než 1500 km a všechny ostatní lety 

mezi 1500 a 3500 km 

500 EUR 
 

400 EUR 
 

C 
 

Lety nespadající pod oddíl A nebo B 800 EUR 600 EUR 

1 kilometr = 0,62 míle 

 
* Toto odškodnění může být sníženo o 50 %, pokud čas příletu 

alternativního letu nepřesahuje plánovaný čas příletu původního 
zarezervovaného letu více než o 2 hodiny (lety spadající do oddílu A), 3 
hodiny (lety spadající do oddílu B) nebo 4 hodiny (lety spadající do oddílu 
C)

----------ZPOŽDĚNÍ---------- 

PODPORA V PŘÍPADĚ ZPOŽDĚNÍ 

Podpora, jak je popsáno v tomto oddílu, je poskytnuta v případě, že 

je let oproti plánovanému času odletu zpožděn.  

 

Pokud letecká společnost odůvodněně očekává, že bude let 

zpožděn: 

A) o 2 hodiny nebo více v případě letů na vzdálenost 1500 km 

nebo kratší; nebo 

B) o 3 hodiny nebo více v případě všech letů v rámci EU na 

vzdálenost delší než 1500 km a všech jiných letů mezi 1500 a 

3500 km; nebo 

C) o 4 hodiny nebo více v případě všech letů nespadajících do 

oddílu (A) nebo (B), vám bude nabídnuto bezplatně: 

- jídlo a občerstvení v přiměřené míře k době čekání; a 

- hotelové ubytování v případě, kdy je nutno prodloužit pobyt o 

jednu nebo více nocí nebo nad rámec toho, co bylo vaším 

původním záměrem (včetně přepravy); a 

- 2 hovory z mobilního telefonu, faxové zprávy nebo e-maily. 

 

Jestliže si již nepřejete pokračovat ve svých původních cestovních 

plánech vzhledem ke zpoždění v délce trvání alespoň 5 hodin, 

máte do 7 dnů nárok na vrácení částky ve výši ceny letenky za 



 

 

část nebo části cesty, kterou jste neuskutečnili, a za část nebo 

části, které jste již učinili, pokud vám již let při zvážení původního 

plánu letu není užitečný, a pokud je to relevantní, také let zpět do 

prvního bodu odletu při nejbližší možné příležitosti.  

 

----------ODMÍTNUTÍ NÁSTUPU NA PALUBU---------- 

 

Pokud letecká společnost odůvodněně očekává, že odmítne nástup na palubu vašeho letadla, požádá letecká společnost o dobrovolníky, kteří jsou 

připraveni vzdát se svých potvrzených rezervací výměnou za dohodnuté odškodnění v podobě přepravních kreditních poukázek. Letecká 

společnost také nabídne příslušnou podporu, jak je popsáno níže. Pokud není nalezen dostatečný počet dobrovolníků a je vám odmítnut nástup na 

palubu proti vaší vůli, máte nárok na podporu při odmítnutí nástupu na palubu a odškodnění za předpokladu, že jste splnili požadavky na nejzazší 

čas odbavení. Na tuto podporu a odškodnění nemáte nárok, pokud existují opodstatněné důvody pro odmítnutí nástupu na palubu, jako je zdraví, 

bezpečnost, zabezpečení nebo neodpovídající cestovní dokumentace. 

 

PODPORA PŘI ODMÍTNUTÍ NÁSTUPU NA PALUBU 

Můžete si vybrat mezi: 

- přesměrováním do vaší konečné destinace za srovnatelných 

přepravních podmínek, jakmile to bude možné nebo později dle 

vaší potřeby, a to na základě dostupnosti sedadel; nebo 

- vrácení částky ve výši ceny letenky do 7 dnů za část nebo části 

cesty, kterou jste neuskutečnili, a za část nebo části, které jste již 

učinili, pokud let při zvážení původního plánu letu vám již není 

užitečný, a pokud je to podstatné, také let zpět do prvního bodu 

odletu při nejbližší možné příležitosti.  

 

Kromě toho zdarma obdržíte: 

- jídlo a občerstvení v přiměřené míře k době čekání; 

-  hotelové ubytování v případě, kdy je nutno prodloužit pobyt o 

jednu nebo více nocí nebo nad rámec toho, co bylo vaším 

původním záměrem (včetně přepravy); a 

-  2 hovory z mobilního telefonu, faxové zprávy nebo e-maily. 

 

 

 

 

 

 

ODŠKODNĚNÍ ZA ODMÍTNUTÍ NÁSTUPU NA PALUBU 

Podle podmínek uvedených výše, pokud vám byl odmítnut nástup 

na palubu proti vaší vůli, bude vám nabídnuto odškodnění na letišti. 

Můžete si vybrat mezi přepravními kreditními poukázkami (TVC) 

nebo hotovostí, jak je uvedeno níže.*  

 

 Délka letu PŘEPRAVNÍ 

KREDITNÍ 

POUKÁZKA 

HOTOVOST 

A 
 

Lety 1500 km nebo kratší 
 

350 EUR 250 EUR 

B 
 

Lety v rámci EU na vzdálenost 

delší než 1500 km a všechny 

ostatní lety mezi 1500 a 3500 

km 

500 EUR 
 

400 EUR 
 

C 
 

Lety nespadající pod oddíl A 

nebo B 

800 EUR 600 EUR 

1 kilometr = 0,62 míle 
 

* Toto odškodnění může být sníženo o 50 %, pokud čas příletu 
alternativního letu nepřesahuje plánovaný čas příletu původního 
zarezervovaného letu o 2 hodiny (lety spadající do oddílu A), 3 
hodiny (lety spadající do oddílu B) nebo 4 hodiny (lety spadající do 
oddílu C) 

 

----------PŘESUN DO NIŽŠÍ TŘÍDY---------- 

 
Pokud jste nedobrovolně přesunuti do nižší třídy, než je ta, do které jste si zakoupili svou letenku, máte ve lhůtě 7 dnů nárok na:  
 
A. 30 % z ceny letenky na všechny lety na vzdálenost 1500 km nebo kratší; 
B. 50 % z ceny letenky na všechny lety v rámci EU delší než 1500 km a všechny ostatní lety mezi 1500 a 3500 km; nebo 
C.  75 % z ceny letenky na všechny lety nespadající do oddílu A nebo B. 
 
 

---POŽADAVEK NA NÁHRADU, ŽÁDOST O ODŠKODNĚNÍ V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ LETU A JINÉ POŽADAVKY--- 

 

Jak je popsáno výše, pokud si nepřejete pokračovat ve svých 

původních cestovních plánech, máte do 7 dnů nárok na částku ve výši 

ceny letenky za část nebo části cesty, kterou jste neuskutečnili, a za 

část nebo části již uskutečněné, pokud let již není pro vás užitečný, 

pokud zvážíte svůj původní plán letu, a: 

- pokud je váš let zrušen; nebo 

- pokud je váš let zpožděn alespoň o 5 hodin; nebo 

- pokud vám byl odmítnut nástup na palubu proti vaší vůli. 

  

Pokud si přejete kontaktovat leteckou společnost s ohledem na 

vznesený požadavek na náhradu, žádost o odškodnění nebo 

jakékoliv jiné požadavky, obraťte se prosím na oddělení péče o 

zákazníky společnosti Delta prostřednictvím stránek www.delta.com. 

(Zvolte Komentář/Stížnost -> Stížnost na minulý let-> Stížnost-> 

Narušení letu a doplňte požadované informace, aby Váš požadavek 

mohl být správně vyřízen.)  

 

Žádosti jsou řešeny podle mezinárodních přepravních podmínek 

společnosti Delta. Kopie mezinárodních přepravních podmínek v tištěné 

podobě lze získat od oddělení péče o zákazníky společnosti Delta nebo 

v cestovních agenturách společnosti Delta. Digitální verze je k dispozici 

na internetových stránkách (přejít na > Právní oddělení > Přepravní 

smlouva). 



----------NÁRODNÍ ÚŘAD PRO VYMÁHÁNÍ PRÁVA---------- 

Každý členský stát EU má pověřený úřad odpovědný za dohled nad dodržováním předpisů o odškodnění a poskytnutím pomoci, jak jsou uvedeny 
v tomto oznámení. Kontaktní údaje lze nalézt na https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb 
Kontaktní údaje pověřeného českého úřadu jsou následující: Úřad pro civilní letectví, letiště Ruzyně, CZ - 160 08 PRAHA 6;  
Tel.: +420 225 422 726; Fax: +420 220 561 823; caa@caa.cz 

Přesto vás žádáme, abyste nejprve kontaktovali oddělení péče o zákazníky společnosti Delta. 

Toto oznámení je požadováno nařízením (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004 

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb

