
 

Č. j. 41851/2017 

 

 

 

Žádám o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,  

které se týká problematiky podnikání právnických osob v cestovním ruchu. Konkrétně: 

 

Pořádání denních výletů  

 

V rámci částky 2000 Kč bude nabízen 8 hodinový výlet přes den, který zahrnuje dopravu z Prahy do 

jiného města v ČR a zpět, průvodcovské služby a oběd se 2 pivy.  

Varianta 1  

Doprava bude zajištována přes jinou společnost - pronájem auta s řidičem  

Jídlo bude zajištovat restaurace  

Průvodcovské služby - já  

Z příjmů zaplatím přepravní společnosti a restauraci fakturu.  

Varianta 2  

Doprava bude někdy zajištována jako ve variantě 2, ale někdy si pouze pronajmeme auto a řídit budeme 

sami  

Jídlo bude zajišťovat restaurace  

Průvodcovské služby - já  

 

Z příjmů zaplatím přepravní společnosti (v případě vlastního řidiče pouze za pronájem auta) a restauraci 

fakturu.  

 

Otázky:  

 

A)  

Potvrzení, že nejsme cestovní kancelář - § 1  

(1) Zájezdem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor služeb cestovního ruchu prodávaný  

za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li přenocování  

a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:  

a) ubytování,  

b) dopravu,  

c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část 

souboru nabízených služeb.  

Nejsme cestovní kancelář, jelikož nesplňujeme podmínku více jak 24 hodin, nebo podmínku ubytování. 

I přesto, že nabízíme kombinaci více služeb cestovního ruchu.  

 

B)  

Jaké živnostenské oprávnění tedy potřebuji? Dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. my bylo 

doporučena volná živnost 71) cestovní agentura a průvodcovská činnost, popřípadě koncese  

na dopravu. Jde mi o to, zda mohu opravdu pořádat tyto výlety na volnou živnost 71? Případně potřebuji 

například i hostinskou činnost, i když s jídlem nepracuji a jen vyberu peníze za výlet a poté proplatím 

faktury restauracím (v podstatě přefakturuji částku za stravování)?  

 

Jde o to, že není možné rozdělit cenu, ani nechat zákazníky platit jednotlivé části zvlášť. Potřebuji částku 

vybrat najednou a poté zaplatit faktury za oběd, případně dopravu.  

 



 

 

Odpověď: 

 

K jednotlivým částem Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 

 

zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního 

ruchu (dále jen zákon č. 159/1999 Sb.) upravuje některé podmínky podnikání v oblasti cestovního ruchu. 

 

Podle ustanovení § 1 se zájezdem pro účely tohoto zákona rozumí soubor služeb cestovního ruchu prodávaný 

za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodin nebo zahrnuje-li přenocování  

a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění: 

a) ubytování, 

b) dopravu, 

c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část 

souboru nabízených služeb. 

 

Oddělené účtování za jednotlivá dílčí plnění téhož zájezdu nezprošťuje osobu, která je oprávněna 

organizovat, nabízet a prodávat zájezdy, povinnosti podle tohoto zákona. 

 

Ad A)  

V rámci Vámi zamýšlené podnikatelské činnosti by se jednalo o pořádání denních výletů, které by nebyly 

uspořádány na dobu delší než 24 hodiny. V tomto případě činnost nenaplňuje znaky zájezdu. K této činnosti 

není třeba disponovat státním povolením k provozování živnosti - koncesi na provozování cestovní 

kanceláře. 

 

Ad B)  

Potvrzujeme, že k Vaší podnikatelské činnosti budete muset disponovat živnostenským oprávněním na 

provozování cestovní agentury, která je oborem činnosti živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" (obor činnosti č. 71 - „Provozování cestovní agentury  

a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu. Oprávnění k poskytování hostinské činnosti ve Vašem 

případě není potřeba, jídlo bude, jak uvádíte, zajišťovat restaurace. V případě zajištění dopravy však záleží 

na tom, kdo bude tuto službu poskytovat. V případě zajištění dopravy subjektem, který bude mít příslušné 

oprávnění k poskytování těchto služeb, nemusíte mít toto oprávnění. V případě, že si dopravu budete 

zajišťovat sám, je třeba tímto oprávněním disponovat. Také není důvod, proč by nebylo možné vybrat 

jednotlivé finanční částky za stravu tj. oběd a případně dopravu od klienta najednou. 

 

 


