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Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 

110 15 Praha 1 

 

k rukám Ing. Milady Hrabánkové, ředitelky odboru živností 

 

Doporučeně 

 

 

V Praze dne 1.4.2019 

 

 

Věc:  Stanovisko Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s. k některým ustanovením 
Směrnice 2015/2302 o souborných cestovních službách a některým ustanovením zák. č. 
159/1999 Sb., o cestovním ruchu  

 
 

Vážená paní inženýrko, 

 

v návaznosti na naše setkání ze dne 20.3.2019 a v návaznosti na dohodu z tohoto jednání vzešlou si 

Vám dovolujeme zaslat stanovisko Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s. (dále jen 

„AHR“) k některým ustanovením Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 

25. listopadu o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách (dále jen 

„Směrnice“) a zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých 

činností v oblasti cestovního ruchu (o cestovním ruchu), v platném znění (dále jen „Zákon o 
cestovním ruchu“). Toto stanovisko je reakcí na kontroly provedené u některých našich členů 

živnostenskými úřady. Ze závěrů těchto kontrol a rovněž také z vyjádření ústředních správních orgánů 

(Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj) prozatím vyplývají určité rozpory 

ve výkladu některých ustanovení Zákona, přičemž tyto výkladové nejasnosti mohou zásadním 

způsobem ovlivnit podnikání řady našich členů.  

 

I. Výchozí situace 

 

Členy AHR jsou především poskytovatelé ubytovacích služeb, provozovatelé hotelů a jiných 

ubytovacích zařízení. V rámci své podnikatelské činnosti nabízí naši členové své služby i ve formě 

pobytových nabídek. Nejčastěji se jedná o tzv. wellness pobyty nabízené za jednotnou cenu a 

zahrnující pobyty v hotelu spojené se vstupem do hotelových wellness center (dále jen „wellness 

pobyty“). Wellness centrem se pro účely tohoto stanoviska rozumí vymezený prostor hotelu určený 

k relaxaci s možností využití např. bazénu, vířivky, sauny, relaxačních procedur atp. 

 

V poslední době se ze strany kontrolních živnostenských úřadů i ze strany nejvyšších správních úřadů 

(MPO ČR a MMR ČR) objevují tendence posuzovat uvedené wellness nabídky jako zájezd ve smyslu 

Zákona o cestovním ruchu. Takový postup pochopitelně představuje pro naše členy obrovský problém 

a riziko posouzení jejich činnosti jako neoprávněného podnikání provozu cestovní kanceláře bez 

povolení-koncese ve smyslu zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění. 

 

AHR se domnívá, že závěr o tom, že kombinace pobytu v hotelu se vstupem do wellness centra 

mohou být v určitých případech zájezdem ve smyslu Zákona o cestovním ruchu není správný a 

představuje nepřípustně extenzivní výklad Zákona o cestovním ruchu potažmo Směrnice jdoucí nad 

smysl uvedené právní úpravy. Tento svůj názor AHR odůvodňuje dále v tomto stanovisku. 
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II. Právní úprava vztahující se k dané problematice  
 

Nastíněnou problematiku upravuje na evropské úrovni: 

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu o souborných 

cestovních službách a spojených cestovních službách (dále jen „Směrnice“).1 

 

V rámci českého právního řádu je daná problematika upravena především: 

 

1) zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností 

v oblasti cestovního ruchu (o cestovním ruchu), v platném znění (dále jen „Zákon o 

cestovním ruchu“) 

2) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

3) zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění 

 

Předpisem pro danou oblast stěžejním je Zákon o cestovním ruchu. Tento zákon definuje základní 

pojmy, které zde pro přehlednost uvádíme: 

 

i. Službou cestovního ruchu se rozumí:  

 

a) doprava zákazníka; 

b) ubytování zákazníka;  

c) nájem automobilu, motocyklu atd. 

d) jiná služba cestovního ruchu, která není ze své podstaty součástí některé ze služeb pod písm. a) a b) 

– např. vstupenky na kulturní akce, skipasy, pronájem sportovního vybavení, lázeňské procedury atp.2 

 

ii. Zájezdem se rozumí soubor alespoň dvou služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo 

pobytu pokud:  

 

a) je nabízen jediným podnikatelem (v rámci jediné smlouvy o zájezdu) nebo  

b) je nabízen více podnikateli (v rámci více smluv) a zároveň jsou tyto služby zakoupeny 

zákazníkem na jediném prodejním místě a vybrány před jejich zaplacením a dále jsou 

nabízeny za jednotnou celkovou cenu a jsou označeny jako „zájezd“ atp. nebo jsou tyto 

služby sestaveny po uzavření smlouvy, která zákazníka opravňuje k výběru služeb cestovního 

ruchu nebo jsou zakoupeny on-line a v rámci tohoto nákupu si podnikatelé předávají jméno 

a platební údaje zákazníka a smlouvy jsou uzavřeny v rámci 24 hod. 
 

iii. Zájezdem není (negativní vymezení zájezdu): soubor některé ze služeb uvedené pod písm. a) 

až c) (bod i.) s některou z jiných služeb pod písm. d) (bod i.), pokud tato jiná služba 

nepředstavuje významnou část3 zájezdu a ani nepředstavuje podstatnou část4 zájezdu nebo 

pokud jsou tyto jiné služby vybrány a zakoupeny až poté, kdy bylo zahájeno poskytování 

služeb pod písm. a) až c).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Směrnici Česká republika implementovala prostřednictvím novely zák. č. 111/2018 Sb., kterým byl 
změněn zák. č. 159/1999 Sb., o cestovním ruchu, v platném znění; zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění; zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění atd. 
2 viz. str. 15 důvodové zprávy k § 1a Zákona o cestovním ruchu 
3 významnou část zájezdu představuje, jejíž cena tvoří min. 25% z celkové ceny zájezdu 
4 podstatnou část zájezdu představuje služba bez jejíž existence by si zákazník zájezd nezakoupil 
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III. Výkladové stanovisko AHR  
 

Dle názoru AHR nelze bez dalšího uzavřít, že wellness pobyty v podobě definované v čl. I. tohoto 

stanoviska naplňují znaky zájezdu ve smyslu Zákona o cestovním ruchu. Otázkou, které je v dané 
věci stěžejní je, zda lze vstup do wellness centra považovat za samostatnou cestovní službu ve 

smyslu ust. § 1a Zákona o cestovním ruchu, kterou je možné kombinovat s ostatními službami 
cestovního ruchu nebo zda takový vstup do wellness centra představuje součást ubytování ve 

smyslu ust. § 1a písm. d) Zákona o cestovním ruchu.   

 

AHR se přiklání k závěru, že vstup do hotelového wellness centra obecně není samostatnou 

cestovní službou ve smyslu § 1a Zákona o cestovním ruchu. V tomto ohledu je nutné vykládat § 
1a Zákona o cestovním ruchu definující cestovní služby i ve spojení s preambulí Směrnice, kde 

je v bodě (17) výslovně uvedeno, jaké služby je nutné považovat za součást ubytování. Předmětný 

bod Směrnice uvádí: Za samostatné cestovní služby by se neměly považovat služby, které jsou z 

podstaty součástí jiné cestovní služby. Jedná se například o přepravu zavazadel poskytovanou jako 

součást přepravy osob, drobné dopravní služby, jako je přeprava cestujících v rámci prohlídky s 

průvodcem nebo přeprava mezi hotelem a letištěm nebo železniční stanicí, strava, nápoje a úklid 

poskytované jako součást ubytování nebo přístup do místních zařízení určených pro hotelové 
hosty, jako je bazén, sauna, lázně nebo posilovna. Bod (17) preambule Směrnice jasně uvádí, že 

přístup do místních zařízení hotelů určených pro hotelové hosty (bazén, sauna, lázně nebo posilovna) 

je službou, která je ze své podstaty součástí ubytování a není tudíž samostatnou cestovní službou. 

Naproti tomu existuje pak bod (18) preambule Směrnice, který příkladmo vyjmenovává, které služby 

nejsou součástí ubytovacích služeb.  

 

Přístup do wellness centra v kombinaci s ubytováním tak nemůže naplnit znaky zájezdu, neboť zde 

v případě vstupu do wellness chybí prvek samostatnosti. V tomto ohledu se tak neztotožňujeme 

s názorem MPO obsaženým v dopise ze dne 29.11.2018 zaslaného AHR, kde se mimo jiné uvádí, že 

v situaci, kdy cit.: „bude provozovatel hotelu prodávat předem formou pobytového balíčku ubytování a 

vstup do wellness centra či bazénu, které ale jinak nabízí i samostatně, je nutné vycházet z toho, že se 

jedná o kombinaci více různých typů služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, který je 

nabízen jediným podnikatelem. Jednalo by se tedy o zájezd.“ Zároveň MPO ve svém stanovisku uvádí, 

že cit.: „o zájezd nepůjde, pokud by vstupy do bazénu, wellness, atd. byly pouze doplňkem ubytování, 

tj. byly by nabízeny všem zákazníkům bez rozdílu v rámci ceny ubytování.“ Takové rozlišování 

způsobu nabízení vstupu do wellness nemá oporu v právní úpravě a je v rozporu s bodem (17) 

preambule Směrnice. Kritérium „samostatnosti“ vstupu do wellness centra, tak jak jej naznačuje MPO 

se nemůže v případě Wellness pobytů uplatnit, neboť samotný vstup do wellness se v případě, že tvoří 

součást wellness nabídky, vždy stane součástí ubytování, pokud mají do wellness centra přístup i hosté 

nevyužívající wellness pobytu a taková nabídka tudíž nemůže být kvalifikován jako zájezd ve smyslu 

Zákona o cestovním ruchu.  

 

Uvedené platí, dle názoru AHR, bez ohledu na to, pod jakým označením jsou služby nabízené hotely 

inzerovány (balíček/pobyt atd…) nebo zda jsou nabízeny za jednotnou cenu atp., neboť v okamžiku, 

kdy bude v souladu se Směrnicí přijat závěr o tom, že vstup do wellness není samostatnou službou 

cestovního ruchu, je již bez jakéhokoliv významu zkoumat naplnění dalších podmínek zájezdu podle 

ust. § 1b Zákona o cestovním ruchu.  

 

Vstup do wellness je standardní službou nabízenou hotely v rámci ubytování. Tak jako vstup do 

wellness nabízí hotely i jiné služby jako např. stravování či vstup do posilovny atp., přičemž tyto 

služby jsou vlastními produkty hotelů. Takové služby jsou součástí ubytování ve smyslu bodu (17) 

preambule Směrnice, nejsou samostatnou službou cestovního ruchu a nelze je tudíž kombinovat tak, 

aby byl vytvořen zájezd ve smyslu Zákona o cestovním ruchu. 

 

V případě, že by MPO, popř. další orgány a instituce zastávaly obdobný výklad jako v otázce vstupů 

do wellness center i v případě ostatních služeb, které jsou definovány v bodě (17) preambule 
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Směrnice, pak by znaky zájezdu naplňovaly téměř všechny služby hotelů, resp. jejich kombinace, a to 

včetně stravování rovněž uvedeného v bodu (17) preambule Směrnice. 

 

AHR se domnívá, že by bylo absurdní, pokud by každý hotel, který disponuje wellness zařízením, 

nemohl služby wellness inzerovat ve formě wellness pobytů. Nutno podotknout, že tyto wellness 

nabídky jsou pro zákazníky (konečné spotřebitele) cenově výhodné.  

 

IV. Návrh řešení 

S ohledem na shora naznačené nejasnosti se AHR domnívá, že v zájmu právní jistoty poskytovatelů 

ubytovacích zařízení by bylo namístě, pokud by MPO, jakožto orgán nadřízený živnostenským 

úřadům provádějícím kontroly výkonu podnikatelské činnosti, připravilo výkladové stanovisko popř. 

metodiku k Zákonu o cestovním ruchu, v nichž by se vyjádřilo k nastíněné problematice a přijalo 

závěr v souladu s bodem (17) preambule Směrnice, že vstup do místních zařízení hotelu jako je bazén, 

lázně, sauna nebo posilovna spolu s ostatními službami uvedenými v předmětném článku nejsou 

považovány za samostatnou cestovní službu. 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Václav Stárek 

prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s. 

 

 


