
Cestovná kancelária a cestovná 

agentúra 

Prevádzkovanie CK a CA je podnikanie na 

základe živnosti. 

Jedná sa o viazanú živnosť (nutné je vzdelanie + 

prax) 

Zákon o zájazdoch č. 170/2018 Z.z. 



Cestovná kancelária - touroperátor 

● Vytvára zájazdy (zodpovedá za služby, ktoré ponúka) 

●  predáva alebo ponúka na predaj zájazdy 

●  uzatvára zmluvu o zájazde 

●  sprostredkúva spojené služby cestovného ruchu 

● ponúka a predáva služby CR 

● predáva zájazdy inej CK 

● predáva predmety súvisiace s CR 

● musí mať uzatvorené poistenie - (ochrana pre prípad 

úpadku) – 30% z plánovaných tržieb 



Cestovná agentúra - 

sprostredkovateľ 
● Kombinuje služby, ktoré nie sú zájazdom – nevytvára 

zájazdy 

● Ponúka a predáva zájazdy cestovným kanceláriám 

(nezodpovedá za tieto služby). Cestujúci musí vedieť koho 

zájazd predáva a zmluvu o zájazde podpisuje na zmluve 

danej CK)  CK – zodpovedá za zájazd 

● Ponúka a predáva služby CR 



Zájazd 

- je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov 

služieb cestovného ruchu dopredu pripravená, 

príp. dohodnutá pred podpísaním zmluvy o 

zájazde 

- služby tvoria tzn. balíček služieb a majú súhrnnú 

(celkovú) cenu 

- pred podpisom zmluvy dostáva klient 

predzmluvné podmienky 

- za služby v zájazde ručí CK 



Čo sa myslí službou v spojení so 

zájazdom alebo spoj.službami 
1.preprava, 

2.ubytovanie, ktoré nie je prirodzenou súčasťou 

prepravy a nie je určené na účel bývania, 

3.prenájom motorových vozidiel2) alebo 

dvojkolesových motorových vozidiel, na ktorých 

vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny A,3) 

alebo 

4.iné služby cestovného ruchu, ktoré nie sú 

prirodzenou súčasťou služby cestovného ruchu 

uvedených v prvom bode, druhom bode alebo treťom 

bode, 



Spojené služby 

● nový termín v CR 

● je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov 

služieb cestovného ruchu, ale: 

● výber služby sa dohaduje pri 1 návšteve alebo 

do 24 hodín od zaplatenia prvej služby 

● služby sa platia samostatne 

● nie sú od jedného dodávateľa 

● za služby zodpovedá dodávateľ nie CK alebo 

CA 



DÚ 

Zahraj sa na cestovku 

● Vytvor balík služieb, tak že spojíš aspoň 4 

rôzne služby CK 


