OZDRAVNÉ POBYTY A ŠKOLY V PŘÍRODĚ
SPLŇUJÍ ATRIBUTY ZÁJEZDU
Zákon č. 89/2012, občanský zákoník
Díl 6, Zájezd, Základní ustanovení § 2522
ZÁJEZD MŮŽE ORGANIZOVAT A POŘÁDAT POUZE ŘÁDNĚ POJIŠTĚNÁ CK
(1) Platí, že zájezd je soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší
než dvacet čtyři 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.
(2) Účtuje-li pořadatel jednotlivá dílčí plnění v rámci téhož zájezdu odděleně,
nezprošťuje ho to povinností podle tohoto dílu.
§ 2523
(1) Za pořadatele se považuje ten, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob
podnikatelským způsobem, a to i prostřednictvím třetí osoby.
(2) Kdo zprostředkuje nebo zařídí jednotlivé služby cestovního ruchu, se považuje za
pořadatele, vyvolá-li na základě zvláštních okolností u třetích osob představu, že služby
cestovního ruchu poskytuje jako zájezd na vlastní odpovědnost.
§ 1 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb.
Zájezdem ve smyslu zákona je předem sestavená kombinace 2 a více služeb cestovního ruchu,
z nichž alespoň jednou je buď doprava, nebo ubytování, a to jen tehdy, pokud tato kombinace
trvá déle než 24 hodin nebo pokud zahrnuje ubytování přes noc.
Pokud tedy organizátor nabízí zvlášť ubytování a zvlášť k němu vhodnou dopravu např.
autobusovou, jde o zájezd, který smí vlastním jménem provádět jen cestovní kancelář.
Prodávat a nabízet zájezd mohou jen osoby uvedené v § 2 odst. 1:
(1) Provozovatel cestovní kanceláře je podnikatel, který je na základě koncese oprávněn
organizovat, nabízet a prodávat zájezdy. I cestovní kancelář usazená na území jiného státu
musí podnikat na základě oprávnění tohoto státu k provozování cestovní kanceláře a musí mít
sjednané pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, nebo být jinak pro tento
případ zajištěna, alespoň v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
Školy a školská zařízení mohou pořádat ozdravné pobyty a lyžařské výcviky samy
(bez povinného pojištění proti úpadku) pokud tyto pobyty pořádají zcela neziskově!

