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Věc: Stanovisko – pořádání letních táborů 

K Vaší žádosti o stanovisko ze dne 24. 7. 2019 týkající se pořádání letních táborů, sdělujeme následující: 

Dne 1. 7. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 111/2018 Sb., kterým byl změněn zákon č. 159/1999 Sb., 

o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění 

pozdějších předpisů. Novela zákona č. 159/1999 Sb. souvisí s požadavkem na implementaci směrnice 

EU č. 2302/2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách do českého právního 

řádu.  

Uvedenou novelou zákona č. 159/1999 Sb. došlo k podstatnému rozšíření definice zájezdu. Definice zájezdu 

je obsažena v ustanovení § 1b odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., a zní: 

Zájezdem je soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu podle § 1a pro účely téže cesty 

nebo pobytu, pokud 

a) soubor těchto služeb je nabízen jediným podnikatelem, případně je sestaven na žádost nebo podle 

výběru zákazníka ještě před uzavřením jediné smlouvy o zájezdu, nebo 

b) bez ohledu na to, zda jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb 

cestovního ruchu, jsou tyto služby cestovního ruchu 

1. zakoupeny na jediném prodejním místě a zákazníkem vybrány před tím, než se zavázal 

k úhradě jejich ceny, 

2. nabízeny, prodávány nebo účtovány za celkovou cenu, 

3. inzerovány nebo prodávány s označením "zájezd" nebo s podobným označením, 
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4. sestaveny po uzavření smlouvy, která opravňuje zákazníka k výběru z různých typů služeb 

cestovního ruchu, nebo 

5. zakoupeny od jednotlivých poskytovatelů služeb cestovního ruchu prostřednictvím online 

rezervačního systému, při kterém podnikatel, s nímž je uzavřena první smlouva, předá jméno, 

platební údaje a elektronickou adresu svého zákazníka dalšímu podnikateli a s tímto 

podnikatelem je uzavřena smlouva o další službě cestovního ruchu do 24 hodin po potvrzení 

rezervace první služby cestovního ruchu. 

Službou cestovního ruchu je podle § 1a zákona č. 159/1999 Sb.:  

a) doprava zákazníka, 

b) ubytování, které není součástí dopravy a není určeno k účelům bydlení, 

c) nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla, nebo 

d) jiná služba z oblasti cestovního ruchu, která není ze své podstaty součástí některé ze služeb 

cestovního ruchu uvedených v písmenu a), b) nebo c), zejména prodej vstupenek na kulturní nebo 

sportovní události, pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej skipasů nebo nájem 

sportovního vybavení. 

Aby se jednalo o zájezd, musí vždy jít o soubor (kombinaci) alespoň dvou služeb cestovního ruchu podle 

§ 1b odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb. Přitom není rozhodné místo pobytu (zda v ČR nebo v zahraničí). 

Za samostatnou službu cestovního ruchu by se neměly považovat takové služby, které jsou z podstaty 

součástí jiné služby cestovního ruchu. Jedná se například o přepravu zavazadel poskytovanou jako součást 

přepravy osob, drobné dopravní služby, jako je přeprava účastníků letního tábora v rámci prohlídky 

s průvodcem nebo přeprava mezi letním táborem a železniční stanicí, strava, nápoje a úklid poskytované 

jako součást ubytování. 

Ubytování je tak třeba chápat jako samostatnou službu cestovního ruchu, se kterou jsou spojeny tzv. 

„doplňkové služby“. Ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. tak může být v ceně za ubytování jako doplněk 

zahrnuto též stravování (poskytované podnikatelem, který je k jeho poskytnutí oprávněn z hlediska 

živnostenského zákona – tzn. je držitelem živnostenského oprávnění pro řemeslnou živnost „hostinská 

činnost“), drobné dopravní služby, jako je přeprava účastníků letního tábora v rámci prohlídky s průvodcem 

nebo přeprava mezi letním táborem a železniční stanicí, úklid nebo přístup do místních zařízení určených 

pro účastníky letního tábora, jako je např. bazén. Lze tak konstatovat, že stravování, které je poskytováno 

jako součást ubytování (tzn. je zahrnuto v ceně za ubytování a je jako součást ubytování rovněž nabízeno 

a je poskytováno v zařízení, které je součástí ubytovacího komplexu), se nově již nepovažuje za 

samostatnou službu cestovního ruchu.  

Za samostatnou službu cestovního ruchu se pak nově považuje jiná služba z oblasti cestovního ruchu, která 

není ze své podstaty součástí dopravy a ubytování (je tedy např. tím zmiňovaným doplňkem ubytování, o 

kterém je hovořeno výše) pořádání výletů, prohlídek s průvodcem aj. V praxi půjde o množství služeb, které 

se mohou týkat relaxace, sportu, zábavy či zdraví. 
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Bude-li činnost spočívající v pořádání letních táborů vykazovat jak znaky zájezdu ve smyslu § 1b odst. 1 

zákona č. 159/1999 Sb. (bude se jednat o soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu – 

v posuzovaném případě je to ubytování a další služby cestovního ruchu, kterými jsou sportovní či kulturní 

program), tak i znaky živnostenského podnikání ve smyslu § 2 živnostenského zákona (tj. musí se jednat 

o činnost provozovanou soustavně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku 

a za podmínek stanovených živnostenským zákonem), bude nezbytné pro provozování takové činnosti 

disponovat živnostenským oprávněním pro provozování koncesované živnosti „Provozování cestovní 

kanceláře – pořádání zájezdů“. 

 

 

Ing. Milada Hrabánková 
ředitelka odboru živností 

 

 

v z. JUDr. Marie Orlová 
zástupkyně ředitelky odboru živností 

 

elektronicky podepsáno 
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