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1. PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ CESTOVNÍ 
KANCELÁŘE 

(dále jen „Podmínky pro cestující“ a „CK“) tvoří nedílnou 
součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi CK a zákaz-
níkem. Nedílnou součástí smlouvy o  zájezdu, resp. 
těchto Podmínek pro cestující, jsou také Přepravní 
podmínky příslušného leteckého dopravce, které na-
leznete na https://www.fischer.cz/podminky/preprav-
ni-podminky-leteckych-dopravcu, nebo ve vybraných 
případech budou zákazníkovi předány na pobočce; Re-
klamační řád a Důležité informace. Uzavřením smlou-
vy o  zájezdu zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas 
s výše uvedenými dokumenty. Všechny tyto dokumen-
ty jsou pro smluvní strany závazné.

CK se zabývá prodejem zájezdů a  zprostředkováním 
prodeje služeb cestovního ruchu, které netvoří spo-
jené cestovní služby (dále jen „jiné služby cestovního 
ruchu“). Tyto Podmínky pro cestující upravují práva 
a povinnosti smluvních stran ze smlouvy o zájezdu.

Zákazníkem je osoba, která má v úmyslu uzavřít nebo 
uzavře s CK smlouvu o zájezdu, nebo osoba, v jejíž pro-
spěch byla smlouva uzavřena, anebo osoba, které byla 
smlouva postoupena.

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Předsmluvní informační povinnost

Před tím, než zákazník učiní závaznou objednávku, 
resp. před uzavřením smlouvy o  zájezdu, obeznámí 
CK zákazníka s  Informačním memorandem o zpraco-
vání osobních údajů a sdělí zákazníkovi na příslušném 
vzorovém formuláři informace, zda se jedná o zájezd 
nebo o spojené cestovní služby, a informace o způso-
bu právní ochrany zákazníka.

Smlouva o zájezdu

Smluvní vztah mezi CK a  zákazníkem vzniká na zá-
kladě smlouvy o  zájezdu, potvrzené ze strany CK. CK 
vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy o zájezdu nebo 
bezprostředně po jejím uzavření jedno vyhotovení 
smlouvy o zájezdu nebo potvrzení o zájezdu v  texto-
vé podobě (např. v pdf.). Po vydání tohoto potvrzení je 
zákazník povinen uhradit cenu zájezdu dle podmínek 
a ve lhůtách stanovených níže. Nákup zájezdů přes in-
ternetové stránky CK probíhá následujícím způsobem. 
Nabídka zájezdů prezentovaná na internetových strán-
kách CK představuje sortiment zájezdů a  zákazník si 
může vybrat konkrétní zájezd včetně parametrů (jako 
je termín zájezdu, počet cestujících, doprava, strava 
aj.). Poté, co si takto zákazník specifikuje vybraný zá-
jezd, dává CK návrh na uzavření smlouvy zájezdu (tzv. 
nabídka). Smlouva o zájezdu vzniká až následným po-
tvrzením nabídky zákazníka ze strany CK a zasláním po-
tvrzení o zájezdu zákazníkovi (tzv. akceptace). CK tímto 
vylučuje aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 občanského 
zákoníku.
Obsah smlouvy o zájezdu, podle níž se CK zavazuje, že 
zákazníkovi poskytne zájezd, a  zákazník se zavazuje, 
že zaplatí smluvenou cenu zájezdu, se blíže určuje dle 
předložené nabídky, webové nabídky či jiné dodatečné 
nabídky, v souladu s těmito podmínkami, reklamačním 
řádem a důležitými informacemi. Text smlouvy o zájez-
du má přednost před těmito podmínkami i  popisem 
zájezdu v publikované nabídce, webové, jiné dodateč-
né nabídce nebo jiném nabídkovém textu.

Zákazník osvědčuje že:

a) mu byly spolu s  návrhem smlouvy o  zájezdu po-
skytnuty Podmínky pro cestující, Reklamační řád, 
Důležité informace, Přepravní podmínky příslušné-
ho dopravce, které tvoří nedílnou součást smlou-
vy o zájezdu, že se s  těmito podmínkami seznámil 
a s jejich zněním souhlasí,

b) mu byly předány informace s podrobným vymeze-
ním zájezdu,

c) mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku,

d) mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky  
č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé 
typy zájezdů a spojených cestovních služeb,

e) mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízo-
vých požadavcích, vstupních formalitách pro cestu 
včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz, údaje o zdra-
votních požadavcích státu určení,

f) mu byl předán kontakt na místního zástupce pořa-
datele,

g) je oprávněn smlouvu o zájezdu uzavřít, a to i ve pro-
spěch dalších cestujících osob, a že tyto další cestu-
jící osoby jej k  jejich přihlášení a účasti na zájezdu 
řádně pověřily. Pokud zákazník uzavírá smlouvu 
o zájezdu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohla-
šuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, 
že disponuje jejím souhlasem, a  dále že souhlasí 
s účastí nezletilého na všech částech zájezdu.

CK doručí zákazníkovi vhodným způsobem nejpozději 
sedm dnů před zahájením zájezdu podrobné poky-
ny pro cestu. Jedná se o  údaje, které jsou pro cestu 
důležité, zejména údaje o plánovaných časech odjez-
du, popřípadě o  lhůtách pro odbavení, plánovaných 
časech zastávek, dopravním spojení a  příjezdu, které 
nebyly zákazníkovi předány před uzavřením smlouvou 
o zájezdu. Ve stejné lhůtě předá CK zákazníkovi nezbyt-
né stvrzenky, poukázky a přepravní doklady, zejména 
letenku, poukaz k  ubytování nebo stravování, doklad 
nutný pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný 
doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu třeba. Je-li 
smlouva o  zájezdu uzavřena v  době kratší než sedm 
dnů před zahájením zájezdu, splní CK uvedené povin-
nosti již při uzavření smlouvy o zájezdu. V případě, že 
zákazník tyto pokyny ve stanovené lhůtě neobdrží, pro-
síme o kontaktování CK.

3. CENY ZÁJEZDU

Celková cena zahrnuje dopravu, ubytování a stravo-
vání podle vlastního výběru a eventuální program bě-
hem zájezdu, není-li v  popisu zájezdu uvedeno jinak, 
letištní taxy a  další poplatky, jsou-li součástí zájezdu 
(bezpečnostní poplatky, transfery v  destinaci, služby 
delegáta) a palivové příplatky.

Celková cena nezahrnuje cestovní pojištění, případ-
né vízum, městskou pobytovou taxu, servisní poplatky 
u plaveb, volitelné nepovinné fakultativní služby (např. 
fakultativní výlety, pronájem auta, spropitné apod.). Ko-
nečnou cenu zájezdu se rozumí celková cena zájezdu 
a další poplatky za volitelné nepovinné služby uvedené 
na smlouvě o zájezdu. 

Celková cena zahrnuje veškeré daně a poplatky, kte-
ré jsou CK známé v čase přípravy nabídky zájezdu. Ne-
lze-li další náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před 
uzavřením smlouvy o zájezdu, uvede CK druh dalších 
nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout.

Jednotlivé destinace mají právo zavést povinnost úhra-
dy dalších plateb např. pobytových tax. Tyto platby 
proto nelze kalkulovat do celkové ceny zájezdu a jejich 
případná úhrada bude prováděna v místě pobytu dle 
pokynů místních samospráv. U některých destinací se 
při zpátečním letu platí místní odletová taxa, kterou 
není možné zahrnout do ceny. Aktuální informace ob-
drží zákazník v pokynech před odletem.

ZVÝHODNĚNÉ CENY

Děti do 2 let: Cestují bez nároku na místo v  letadle 
a  stravu během letu a  lůžko a  stravu během pobytu 
a účtujeme za ně manipulační poplatek 1 290 Kč (stej-
ná výše pro jednosměrnou i  zpáteční letenku). Tento 
manipulační poplatek se vztahuje na všechny destina-
ce operované charterovými lety, včetně samostatných 
letenek a do 30ti dnů před odletem nepodléhá odstup-
nému (dále jen „stornopoplatky“). Případné náklady na 

dětskou postýlku se platí přímo v hotelu. Do dne ná-
vratu z destinace nesmí dítě dovršit 2 roky. V případě 
objednání ubytování s dítětem do 2 let (infant) je rezer-
vace na vyžádání a zpětné potvrzení. 

Děti od 2 let: Děti od 2 do 12 let, které jsou ubytova-
né společně se dvěma dospělými, obdrží ve vybraných 
případech slevu nebo zvláštní dětskou cenu. Do dne 
návratu z destinace nesmí dítě dovršit 12 let. Toto pra-
vidlo platí i ostatních dětských slev. Ubytování dětí se 
řídí maximální obsazeností pokoje, kterou stanovuje 
ubytovatel. U některých ubytovacích zařízení je věková 
hranice dětí stanovena odlišně, bližší informace najde-
te v  konkrétní cenové nabídce u  jednotlivých hotelů. 
V případě, že nezletilé děti necestují společně se svými 
rodiči, je objednatel zájezdu povinen zajistit pro tyto 
děti písemný souhlas rodičů s vycestováním, a to v ja-
zyce anglickém (bližší informace viz. Důležité informace 
odst. Cestování dětí).

Zájezd na vyžádání

V případě, že je ve smlouvě o zájezdu uzavřené mezi 
CK a zákazníkem uvedeno, že se jedná o zájezd „na vy-
žádání“, pak smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzni-
ká a  smlouva o  zájezdu se stává účinnou uzavřením 
smlouvy o zájezdu a současně úhradou zálohy, resp. 
ceny zájezdu zákazníkem. Smlouva o zájezdu se v  ta-
kovém případě sjednává s rozvazovací podmínkou dle 
§ 548 odst. 2 občanského zákoníku. Rozvazovací pod-
mínka je splněna v  případě, že sjednaný zájezd není 
k dispozici z důvodu (i) ubytovacích kapacit, (ii) přeprav-
ních kapacit či (iii) jiné objektivní příčiny na straně CK. 
V případě naplnění rozvazovací podmínky, tj. nevyžádá-
ní určité služby, CK nejpozději do pěti dní od uzavření 
smlouvy o zájezdu zákazníkovi oznámí či odešle ozná-
mení o  zániku smlouvy o  zájezdu a  bezodkladně mu 
vrátí uhrazené finanční prostředky v plné výši. Zákazník 
souhlasí a bere na vědomí, že v takovém případě nemá 
nad rámec vrácených finančních prostředků nárok na 
jakoukoliv kompenzaci, slevu, náhradu škody či jiné pl-
nění ze strany CK. V případě potvrzení vyžádané služby, 
je smlouva o zájezdu platně uzavřena a odstoupení od 
smlouvy se řídí Podmínkami pro cestující a je spojeno 
s naúčtováním storno poplatků.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

CK má právo na zaplacení ceny zájezdu před poskyt-
nutím zájezdu a zákazník je povinen cenu zájezdu před 
jeho poskytnutím uhradit. U leteckých zájezdů je zákaz-
ník povinen zaplatit zálohu ve výši:

1 490 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu 
do 28. 2. 2021.

Tato záloha je splatná při uzavření smlouvy o zájezdu. 
Konečná cena zájezdu musí být uhrazena nejpozději 
30 dní před zahájením zájezdu. Při uzavření smlouvy 
o zájezdu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením 
zájezdu je zákazník povinen zaplatit celkovou cenu zá-
jezdu při uzavření smlouvy o zájezdu. Poplatky za změ-
ny v knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplat-
ky) jsou splatné ihned. V případě sjednání cestovního 
pojištění při uzavření smlouvy o zájezdu je cena připo-
čtena k celkové ceně zájezdu a  její úhrada je splatná 
ihned, a  to v  plné výši. Jakákoliv platba dle smlouvy 
o  zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem při-
psání příslušné částky na účet CK vedený u peněžního 
ústavu nebo zaplacením v hotovosti v pobočce či v síd-
le CK, případně u provizních prodejce CK. Provizní pro-
dejce CK je oprávněn od zákazníka převzít pouze zálo-
hu na cenu zájezdu; doplatek poukáže zákazník vždy 
na bankovní účet CK. V  případě nedodržení termínu 
úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CK oprávněna od 
smlouvy o zájezdu odstoupit. Neuhrazení ceny zájezdu 
nenahrazuje odstoupení zákazníka od smlouvy o zájez-
du. Zákazník je povinen ve výše uvedených případech 
uhradit odstupné (dále jen „stornopoplatky“) ve stejné 
výši a za stejných podmínek, jako je uvedeno v bodech 
6 a 7. Předpokladem pro zajištění zájezdů nebo služeb, 
které jsou součástí zájezdu „na vyžádání“, je uzavřená 
smlouva o  zájezdu a  zaplacení zálohy v  požadované 
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výši. V případě platby ceny zájezdu či její části formou 
poukazu CK či jiným typem poukazu (cenina, benefit, 
šek) (dále jen „poukaz“), se platba řídí podmínkami 
pro jejich uplatnění a  přijímání stanovenými vydava-
telem takovéhoto poukazu, v  případě odstoupení od 
smlouvy vrací zákazníkovi poukaz v hodnotě ponížené 
o stornopoplatky. Původní poukaz se nevrací. Poukaz 
lze uplatnit pouze v plné nominální hodnotě a nelze jej 
v žádném případě směnit za peníze, a to ani v případě 
zákazníkova odstoupení od smlouvy o zájezdu či zruše-
ní zájezdu ze strany CK. Benefitní poukazy (popř. karty) 
lze uplatnit do hodnoty 50% z  celkové ceny zájezdu, 
maximálně však do výše 20 000 Kč na zájezd. Tyto bo-
nifikované poukazy, slevy a bonusy nelze kombinovat 
s žádnými jinými poukazy, slevami (např. firemní sleva) 
a bonusy CK (není-li uvedeno jinak). V případě úhrady 
ceny zájezdu poukazem lze částku uvedenou na pou-
kazu za cestovní pojištění využít jen na uhrazení nové-
ho cestovního pojištění a pouze pro původně nahláše-
né osoby. V případě nezakoupení nového cestovního 
pojištění nebo změny účastníků, se částka určena na 
pojištění nevrací, nezapočítává se ani na úhradu ceny 
nově zakoupeného zájezdu. 

5. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA SMLOUVY 
O ZÁJEZDU – STORNOPOPLATKY

Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním 
zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit. Odstoupení 
musí být provedeno písemně a  musí být podepsáno 
osobou, která uzavřela smlouvu o zájezdu. Pro určení 
účinnosti odstoupení od smlouvy o zájezdu je rozho-
dující den, kdy bylo odstoupení od smlouvy doručeno 
do sídla CK či pobočky CK, popř. k  rukám provizního 
prodejce CK; tento den se započítává do počtu dnů 
rozhodných pro výpočet stornopoplatků. Do tohoto 
počtu dnů se nezapočítává den, v němž má být poskyt-
nuta první služba. V případě odstoupení zákazníka od 
smlouvy o zájezdu je zákazník povinen uhradit storno-
poplatek ve výši skutečných nákladů spojených se zru-
šením zájezdu, nejméně však: 

do 30 dní před odletem/odjezdem ....... 1 490 Kč/osobu
od 29 do 21 dní před odletem/odjezdem ................50 % 
z celkové ceny, 
od 20 do 15 dní před odletem/odjezdem ................70 % 
z celkové ceny, 
od 14 do 7 dní před odletem/odjezdem ..................80 %  
z celkové ceny, 
od 6 do 3 dne před odletem/odjezdem  .................. 90%  
z celkové ceny, 
od 2 dní před odletem/odjezdem a dále v případech, 
kdy zákazník nenastoupí na zájezd, zruší zájezd v den 
odletu, nedostaví se k  odletu, nebo odlet zmešká, či 
nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího 
odstoupení od smlouvy 100% z celkové ceny zájezdu. 

Pro stanovení výše stornopoplatků se vychází z  ceny 
zájezdu, dále z počtu dnů mezi odstoupením od smlou-
vy o  zájezdu a  počátkem zájezdu, vše při zohlednění 
skutečných nákladů CK. Skutečně vzniklými náklady se 
rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo 
právním předpisem stanovené náhrady tuzemským 
a zahraničním dodavatelům služeb. Na žádost zákazní-
ka CK výši stornopoplatků odůvodní. Pokud je součástí 
zájezdu letecká doprava, kde letenky již byly vystaveny 
na jméno zákazníka, zavazuje se zákazník nahradit CK 
veškeré náklady, které CK vzniknou v souvislosti se zru-
šením již vystavených letenek. Manipulační poplatek 
za infanta do 30ti dní před odletem nepodléhá storno 
poplatkům. V případě odstoupení od smlouvy ve lhů-
tě méně než 30 dní jsou z manipulačního poplatku za 
infanta účtované storno poplatky dle výše uvedeného 
ustanovení. 

Zákazník, který uzavřel s  CK smlouvu o  zájezdu, je 
povinen hradit také stornopoplatky, které vzniknou 
v  souvislosti se stornem kterékoliv osoby ze smlouvy 
o zájezdu. Pro výši stornopoplatků platí shora uvede-
né obdobně. CK má právo započítat příslušnou výši 
stornopoplatku oproti složené záloze, resp. zaplacené 
ceně zájezdu, k čemuž dává zákazník výslovný souhlas. 
Stornopoplatky se vztahují také na zájezdy „na vyžádá-
ní“. CK je povinna bezodkladně, nejpozději do 14 dnů 
od odstoupení od smlouvy o zájezdu, vrátit Zákazníkovi 
veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho pro-
spěch snížené o stornopoplatky.

CK je oprávněna odstoupit od smlouvy o zájezdu jen 
tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník 
svou povinnost. CK si vyhrazuje právo odstoupit od 
smlouvy o zájezdu v případě, že si zákazník vytvořil du-
plicitní rezervaci, v takovémto případě jsou zákazníkovi 
účtovány stornopoplatky dle těchto podmínek. Pokud 
jsou zákazníkovi účtované stornopoplatky ze strany 
CK z důvodu odstoupení CK od smlouvy pro porušení 
povinností zákazníka, je rozhodujícím dnem pro stano-

vení výpočtu stornopoplatků den zrušení zájezdu v re-
zervačním systému CK.

Zákazník v souvislosti s odstoupením není povinen pla-
tit CK stornopoplatky v těchto případech:

a)  vnější okolnosti nutí CK podstatně změnit některou 
z hlavních náležitostí cestovních služeb zahrnutých 
v zájezdu;

b)  CK nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, kte-
ré přijala;

c) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezpro-
středním okolí nastaly nevyhnutelné a  mimořádné 
okolnosti, které mají významný dopad na poskytová-
ní zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení 
cesty nebo pobytu;

d) CK odstoupila poté, co zrušila zájezd pro nedosa-
žení minimálního počtu účastníků a tuto skutečnost 
oznámila zákazníkovi ve lhůtě: 1. dvacet dní před 
zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než 
šest dní, 2. sedm dní před zahájením zájezdu v pří-
padě cest trvajících dva až šest dní, 3. čtyřicet osm 
hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvají-
cích méně než dva dny;

e) CK odstoupila poté, co jí v  plnění závazku bránily 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zá-
jezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu 
ještě před zahájením zájezdu.

V situaci podle písm. c), d) a e) nevzniká CK vůči zákazní-
kovi povinnost k náhradě škody. Bezplatné odstoupení 
zákazníka od smlouvy o zájezdu dle písm. c) je možné 
pouze v  případech, pokud Ministerstvo zahraničních 
věcí nedoporučí občanům cestu do místa pobytu 
a  v  místě pobytu budou přijata speciální opatření ze 
strany místních orgánů, které mají významný dopad na 
poskytování zájezdu.

Pokud se zákazník v den odjezdu k odjezdu nedosta-
ví, odjezd zmešká nebo bez předchozího odstoupení 
od smlouvy o zájezdu zájezd nečerpá, má CK právo na 
stornopoplatky ve výši plné ceny zájezdu.

6. STORNOVACÍ POPLATKY ZA FAKUL-
TATIVNÍ SLUŽBY

a) Stornovací poplatky za pojištění: V případě storna 
osoby, která má zaknihované pojištění, jsou účtová-
ny 100% stornopoplatky z ceny zakoupeného pojiš-
tění. 

b) Stornovací poplatky: Za veškeré objednané doplň-
kové služby (např. výlety, transfery, apod.) činí 100 % 
ceny objednané služby. 

c) Stornovací poplatky za golfová hřiště: Jestliže 
má zákazník již pevnou rezervaci a  zaplatil plnou 
cenu green fee, platí při zrušení rezervace hřiště 
storno ve výši 100 % zaplacené ceny. Další změny, 
jako např. změny časů, podléhají poplatku ve výši  
300 Kč/hráč. 

d) Stornovací poplatky za ubytování před odletem: 
Za storno, nebo změnu ubytování v Praze, Brně a 
Ostravě před odletem jsou účtovány stornopoplatky 
ve výši: do 3 dní před nástupem 200 Kč/osoba, 2–1 
den před nástupem 50 % z konečné ceny, v den ná-
stupu 100 % z konečné ceny. 

e) Stornovací poplatky za pronájem aut v destinaci: 
storno poplatek dle podmínek příslušné autopůj-
čovny. 

f) Stornovací poplatky z  vyřízených víz činí 100 % 
ceny víza včetně případného manipulačního poplat-
ku. 

g) Stornovací poplatky za objednané parkování činí 
100 % ceny parkování. 

h) Stornovací poplatky za objednaný seating činí 
100 % ceny objednané služby. 

ch) Stornovací poplatky za objednanou nadváhu a 
sportovní vybavení: do 6 dní zdarma, 5 dní před 
odletem/odjezdem a méně 100 % z ceny objednané 
služby. 

i) Stornovací poplatky za objednanou službu Travel 
Plus Comfort: do 6 dní zdarma, 5 dní před odletem 
a méně 100 % z ceny objednané služby. 

j) Stornovací poplatky za catering: do 6 dní před od-

letem zdarma, 5 dní a méně 100% z ceny objednané 
služby.

7. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ 
PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

Na přání zákazníka lze provést změnu v  osobě (po-
stoupení smlouvy o zájezdu), provést změnu termínu 
a  hotelu v  již uzavřené smlouvě o  zájezdu, splňuje-li 
třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, tj. zejména je-li 
změna v souladu s podmínkami dopravce a dalších po-
skytovatelů služeb, které jsou součásti zájezdu. Změna 
v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li jí zákazník 
o  tom včas oznámení v  textové podobě spolu s pro-
hlášením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou 
o zájezdu souhlasí a že splní podmínky účasti na zájez-
du. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů 
před zahájením zájezdu. 

Nový zákazník bere na vědomí, že v  případě změny 
osoby, která dle původní smlouvy využívala speciální 
nabídku např. „dítě zdarma” či „slevu za včasný nákup“, 
ke které dochází až po termínu, do kterého bylo možno 
speciální nabídku uzavřít či slevu čerpat, není již možné 
tuto výhodu převést na nového zákazníka. Tato speci-
ální nabídka je po uplynutí stanovené doby vázána vý-
hradně na konkrétní osoby uvedené ve smlouvě, jimž 
byly výhody poskytnuty a výhody z ní plynoucí jsou po 
uplynutí stanovené doby nepřevoditelné na jiné oso-
by, tzn. že nový zákazník vstupující do práv ze smlou-
vy o zájezdu je, vedle dodatečných nákladů, které CK 
v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vznikly, povi-
nen v takovém případně před zahájením zájezdu uhra-
dit rovněž rozdíl ceny zájezdu v době provedení změny 
a původně skutečně uhrazené ceny zájezdu. Měl-li pů-
vodní zákazník zakoupeno pojištění zprostředkované 
cestovní kanceláři CK, nelze toto pojištění převést na 
nového zákazníka.

CK nebo zprostředkovatel prodeje zájezdu sdělí zá-
kazníkovi skutečné náklady spojené s  postoupením 
smlouvy o zájezdu; tyto náklady nesmějí být nepřimě-
řené a nesmějí překročit náklady skutečně vynaložené 
na postoupení smlouvy o  zájezdu, a  tyto náklady zá-
kazníkovi doloží. Zákazník a  nový zákazník jsou zavá-
záni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny 
zájezdu a  k  úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, 
které CK v  souvislosti se změnou v  osobě zákazníka 
vzniknou. 

Zájezdy není možné měnit za zájezdy z  last momen-
tové nabídky, na zájezdy eTravel a NEV-DAMA letecky 
u moře nebo na ostatní zvláštní nabídky. Při provedení 
změny jsou vždy účtované aktuální plné ceny zájezdů 
bez možnosti uplatnění slev last minute nebo jiných 
slev. Za uvedené změny jsou účtovány tyto manipulač-
ní poplatky:

a) Změna jména zákazníka – původní zákazník 
a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdíl-
ně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě ja-
kýchkoli dodatečných nákladů, které CK v souvislosti 
se změnou v  osobě zákazníka vzniknou (zejména 
může jít o  manipulační poplatek CK, poplatek za 
změnu letenky, který může dosahovat výše ceny 
nové letenky).

b) Změna počtu osob v ubytování – v případě storna 
jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zapla-
tit zbývající osoba příplatek za jednolůžkový pokoj 
nebo za obsazení apartmá (bungalovu) jednou oso-
bou. V případě storna dospělé osoby, kdy v ubyto-
vací jednotce zůstávají po této změně pouze jedna 
dospělá osoba a jedno dítě, hradí dítě cenu dospělé 
osoby, pokud není ve zvláštní nabídce stanoveno ji-
nak. Za stornovanou osobu musí být uhrazeny stor-
nopoplatky dle bodů 5 a 6. 

c) Změna odletu z destinace - změna odletu z desti-
nace v průběhu dovolené podléhá poplatku letecké 
společnosti za změnu letenky v  souvislosti s  pro-
dloužením/zkrácením pobytu. V  případě prodlou-
žení pobytu je třeba doplatit služby, při zkrácení se 
peníze za nevyužité dny nevracejí. 

d) Změna druhu dopravy, letecké společnosti, ter-
mínu dovolené, místa odletu, hotelu nebo cílové 
destinace je posuzována jako storno a nové přihlá-
šení, t.j. CK účtuje storno poplatky dle bodů 5 a 6 
těchto podmínek. 

Změnu je možné provést pouze v rámci stejného pro-
duktu Poznávací zájezdy, do kterého patří původně za-
koupený zájezd. Veškeré požadované změny jsou zá-
vislé na volných kapacitách jednotlivých letů a hotelů. 
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Veškeré poplatky uvedené v  bodech 5, 6 a  7 CK 
účtuje vždy za každou osobu včetně dětí. Poplat-
ky za změnu knihování a  odstoupení od smlouvy 
(storno poplatky) jsou splatné ihned. Veškeré změ-
ny v  knihování zájezdů podléhají poplatkům uve-
deným v bodech 5 až 7.

8. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY CK

Nutí-li vnější okolnosti CK podstatně změnit některou 
z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůže-li 
CK splnit zvláštní požadavky zákazníka nebo navrhne-li 
CK zvýšení ceny zájezdu o více než osm procent, může 
zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od 
smlouvy o zájezdu, aniž by musel hradit stornopoplat-
ky za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstou-
pení nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před 
zahájením zájezdu. Společně s předložením návrhu na 
změnu závazku předloží CK zákazníkovi jasným, srozu-
mitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného od-
kladu informace zaznamenané v textové podobě, a to

a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu,

b) lhůtu, v  níž může zákazník odstoupit od smlouvy 
o zájezdu,

c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od 
smlouvy o zájezdu, a

d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně.

Neodstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu v určené 
lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí. Hlavní ná-
ležitosti zájezdu, celková cena zájezdu, způsob platby, 
nejnižší počet osob nutný k uskutečnění zájezdu a lhů-
tu, během níž může pořadatel odstoupit od smlouvy 
o zájezdu, nebo výše stornopoplatků může být měně-
na pouze s  výslovným souhlasem zákazníka. Jestliže 
v důsledku změny závazku ze smlouvy o zájezdu dojde 
k  snížení jakosti nebo nákladů zájezdu, má zákazník 
právo na přiměřenou slevu. Jestliže změna smlouvy 
vede ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen za-
platit CK rozdíl v ceně zájezdu do 5 dnů od doručení 
návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závaz-
ku zákazníka uhradit CK rozdíl v ceně zájezdu má CK 
právo od smlouvy o  zájezdu odstoupit a  zákazníkovi 
účtovat stornopoplatky dle článku 5 a  6 těchto pod-
mínek. Jestliže zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení 
návrhu na změnu smlouvy od smlouvy o  zájezdu pí-
semnou formou odstoupí, má právo požadovat, aby 
mu CK na základě nové smlouvy o zájezdu poskytla jiný 
zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě 
o zájezdu, může-li CK takový zájezd nabídnout. Nedo-
jde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zá-
jezdu do 5 dnů od doručení písemného odstoupení 
zákazníka, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit 
zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny 
zájezdu podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde k  uza-
vření nové smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na 
základě původní smlouvy se považují za platby podle 
nové smlouvy.

Přípustné odchylky od sjednaných služeb

CK si vyhrazuje právo k  provedení nepodstatných 
změn ve svých smluvních závazcích. Údaje o změně je 
CK povinna zákazníkovi oznámit v textové podobě jas-
ným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny 
nezakládají zákazníkovi právo k odstoupení od smlou-
vy o zájezdu. V případě státních svátků nebo jiných vý-
znamných dní v  příslušné destinaci může být provoz 
ubytovací kapacity upraven či určité služby nemusí být 
k dispozici.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souvis-
losti se zavedením protiepidemických či jiných mimo-
řádných opatření může v průběhu zájezdu docházet ke 
změně v rozsahu či v kvalitě sjednaných služeb (např. 
k omezením souvisejícím s dopravou, k omezením slu-
žeb, zejména rozsahu a způsobu poskytování stravova-
cích, ubytovacích a dalších služeb, uzavření či omezení 
jednotlivých provozů hotelu, pláže, bazénů, sportovišť, 
atrakcí atd.). Zákazník se rovněž zavazuje dodržovat 
veškerá opatření přijatá v  souvislosti se zavedením 
protiepidemických či jiných mimořádných opatření 
(zejména nošení roušek, rozestupy, podstoupení mě-
ření tělesné teploty, aktuální pravidla pro využívání 
pláží, bazénů, sportovišť a  veškerých atrakcí, pravidla 
pro návštěvu památek a dalších atraktivit v destinaci). 
Uvedené odchylky od sjednaných služeb nezakládají 
právo zákazníka na slevu z ceny zájezdu, náhradu ško-
dy, imateriální újmy či právo na odstoupení od smlouvy 
o zájezdu.

Změny časů odjezdu nebo příjezdu jsou považované za 
významné, pokud zákazníkovi způsobily značné nesná-
ze nebo další náklady, například v případě změn v pře-

pravě nebo ubytování. V  nutných případech (zejména 
v důsledku neodvratitelných událostí) je přípustná změ-
na dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy vč. 
mezipřistání a termínu letu. CK neodpovídá za případné 
posuny letů (zpoždění či předsunutí letů) z technických 
či bezpečnostních důvodů. Zákazník má právo se svý-
mi nároky v důsledku jakékoliv změny letecké dopravy 
uvedené v předchozí větě obrátit přímo na dotčeného 
leteckého dopravce, který nese odpovědnost zejmé-
na dle nařízení Evropského parlamentu a  Rady (ES) č. 
261/2004. Zákazník je srozuměn s tím, že musí při plá-
nování dopravních přípojů přihlížet k možnému posunu 
letu. V případě posunu letu nevzniká zákazníkovi nárok 
na odstoupení od smlouvy o zájezdu bez úhrady sjedna-
ného odstupného (tj. stornopoplatků).

Délka zájezdu je vyjádřena počtem nocí. Do celkového 
počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro 
cestu do místa pobytu a zpět, a  to i v případech, kdy 
je doprava organizována v pozdních nočních hodinách, 
příp. časných ranních hodinách. Zákazník je srozuměn 
s tím, že let může částečně zasahovat do dne následují-
cího. Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb 
stejně jako za služby nečerpané z titulu zpoždění do-
pravy nemůže CK poskytnout žádnou finanční náhra-
du, za předpokladu, že sjednaný počet dnů, resp. nocí, 
byl dodržen; odpovědnost leteckého dopravce za způ-
sobenou škodu tím není dotčena. Pro účely vymezení 
termínu zájezdu se zahájením a  ukončením zájezdu 
rozumí okamžik započetí letecké přepravy (tj. okamžik 
započetí odbavování leteckým přepravcem).

9. ODSTOUPENÍ CK OD SMLOUVY O ZÁ-
JEZDU

CK je oprávněna před zahájením čerpání služeb, které 
jsou předmětem Smlouvy o zájezdu, popř. po zahájení 
zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit z důvodu:

a) Porušení povinností zákazníkem

Za porušení povinností zákazníkem se vedle porušení 
konkrétních povinností plynoucích z  uzavřené smlouvy 
o zájezdu považují i případy, kdy zákazník vážně narušu-
je průběh zájezdu (popř. pokud hrozí nebezpečí, že by 
tato situace mohla nastat), a dále případy, kdy je zákazník 
prokazatelně pod vlivem omamných a návykových látek. 
Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení CK od 
smlouvy o zájezdu z důvodu porušení povinností zákaz-
níkem mu nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny 
služeb, které nebyly čerpány. Zákazník je povinen nahra-
dit CK náklady vzniklé v souvislosti s dopravou zákazníka 
zpět na místo odjezdu a případně vzniklou škodu.

b) Z důvodu zrušení zájezdu

CK je oprávněna zrušit zájezd před zahájením jeho 
čerpání, jestliže z  objektivních důvodů nemůže dodr-
žet podmínky smlouvy o zájezdu (zejména v důsledku 
neodvratitelných událostí, jimž nemohla CK zabránit 
ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní ro-
zumně požadovat). Zrušit zájezd, jenž je předmětem 
smlouvy o zájezdu, je CK dále oprávněna, jestliže před 
jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu 
zákazníků, který je uveden v  publikované nabídce, 
webové či obdobné formě nabídky. Jestliže CK zruší 
zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákaz-
níků, je povinna tuto skutečnost zákazníkovi písemně 
oznámit nejpozději ve lhůtě: 1. dvacet dní před zahá-
jením zájezdu v  případě cest trvajících déle než šest 
dní, 2. sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest 
trvajících dva až šest dní, 3. čtyřicet osm hodin před 
zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než 
dva dny. Jestliže CK zájezd ze shora uvedených důvo-
dů zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na 
základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně 
v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu, mů-
že-li CK takový zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém 
případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu do 5 dnů 
od výše uvedeného zrušení zájezdu, je CK povinna 
bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od 
něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené 
smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy o zá-
jezdu, platby uskutečněné na základě původní smlouvy 
se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena 
nového zájezdu nižší než již uskutečněné platby, je CK 
povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečné-
ho odkladu vrátit. Písemné oznámení o  odstoupení 
od smlouvy o zájezdu s uvedením důvodů zašle CK na 
adresu zákazníka; účinky odstoupení od smlouvy o zá-
jezdu nastávají dnem doručení oznámení.

10. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

K základním povinnostem zákazníka patří zejména:

a) Poskytnout CK součinnost, která je potřebná 

k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, přede-
vším uvést úplné a pravdivé údaje ve smlouvě o zá-
jezdu, vč. jakýchkoliv změn takových údajů; uvést 
kontaktní telefon a  email, na němž bude zákazník 
v případě potřeby k zastižení.

b) Bez zbytečného odkladu sdělit CK své stanovis-
ko k  případným změnám v  podmínkách a  obsahu 
smlouvy o zájezdu.

c) Převzít od CK doklady potřebné pro čerpání slu-
žeb (vouchery a  letenky/ jízdenky); způsob předání 
cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při 
uzavření smlouvy o zájezdu. CK doručí zákazníkovi 
vhodným způsobem 7 dnů před zahájením zájez-
du další podrobné a  pro zákazníka důležité údaje 
o všech skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsa-
ženy ve smlouvě nebo v potvrzení o zájezdu, anebo 
v publikované nabídce.

d) Dostavit se ve stanoveném čase na místo urče-
ní (místo odjezdu apod.) se všemi požadovanými 
doklady. Zákazník je srozuměn s  tím, že pokud se 
nedostaví na místo odjezdu, nebo zmešká odlet/ 
odjezd, nebo bude-li před započetím cesty ze zájez-
du vyloučen, nemá nárok na vrácení zaplacené ceny 
zájezdu. V případě, že je let operován na linkových 
letech, nenastoupením na první let propadá celá le-
tenka, tj. let do destinace i z destinace zpět (včetně 
navazujících letů).

e) Mít u  sebe všechny doklady požadované pro 
vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu (platný 
cestovní doklad, víza, doklad o  zdravotním pojiště-
ní apod., pokud je to vyžadováno). Příslušníci jiných 
států než států EHP jsou povinni se informovat o ví-
zové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam 
cestují, a potřebná víza si obstarat.

f) Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na 
zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, 
dodavatelů služeb nebo CK a  uhradit případnou 
škodu, kterou způsobil. Dodržovat právní předpisy 
navštívených států. Chovat se během zájezdu v sou-
ladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jed-
nat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval 
přírodu a okolní prostředí.

g) U osob mladších 18 let cestujících bez doprovo-
du pečující osoby, musí být CK současně s uzavře-
ním smlouvy o zájezdu sděleny údaje umožňující se 
spojit s nezletilým, nebo osobu, která odpovídá za 
nezletilého v místě jeho pobytu.

h) K základním povinnostem zákazníka – právnické 
osoby dále patří: 
-  seznámit osoby, v jejichž prospěch byla smlouva 

o  zájezdu uzavřena, s  těmito Podmínkami pro 
cestující, jakož i s veškerými dalšími informacemi, 
které od CK obdrží 

- zabezpečit, aby osoby, v  jejichž prospěch byla 
smlouva o zájezdu uzavřena, plnily povinnosti zá-
kazníků, které vyžadují jejich součinnost a jejichž 
nositelem může být jen jednotlivý účastník, 

-  určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle do-
hody s CK není zajištěn doprovod průvodcem CK. 
Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné 
poskytnutí služeb od dodavatelů a dbá na plnění 
programu služeb.

11. REKLAMACE

Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjedna-
ných v smlouvě o zájezdu a na poskytnutí pomoci v ne-
snázích. V případě vadně poskytnutých nebo neposkyt-
nutých služeb vzniká zákazníkovi právo z odpovědnosti 
za tuto vadu (dále jen „reklamaci“). CK a zákazník sjed-
návají, že promlčecí lhůta pro uplatnění práva zákazní-
ka na slevu trvá dva roky. Práva a povinnosti smluvních 
stran vyplývajících z  vadného plnění jsou upraveny 
v  Reklamačním řádu CK. Uplatnění reklamace může 
zákazník provést písemně s uvedením data a předmě-
tu reklamace. Zákazník je povinen poskytnout potřeb-
nou součinnost při řešení reklamace. V případech, kdy 
zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CK či 
jiného pověřeného zástupce a poskytnutá služba má 
vady, je zákazník povinen dbát též o  včasné a  řádné 
uplatnění nároků vůči dodavatelům/ poskytovatelům 
služeb v tuzemsku či v zahraničí. Zákazník je za všech 
okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku 
škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CK a jejích ob-
chodních partnerů. CK odpovídá za škodu a újmu, kte-
rá byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé 
porušili své povinnosti. CK však neodpovídá za škodu, 
pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která 
není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořád-
nou nepředvídatelnou a  nepřekonatelnou překážkou 
vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele.
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Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázá-
na, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením 
povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady ško-
dy, hradí CK škodu jen do výše tohoto omezení. Po-
vinnost CK hradit škodu je omezena na trojnásobek 
celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo 
újmy způsobené na zdraví. Vznikla-li CK škoda poru-
šením povinnosti zákazníkem, např. náklady vzniklými 
v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému 
zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, 
v  té souvislosti zajištěním dopravy a  ubytování navíc, 
poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního 
prostředku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit.

Zákazník má právo na mimosoudní řešení spotřebitel-
ského sporu ze smlouvy o obstarání zájezdu. Subjek-
tem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotře-
bitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká 
obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje 
se na návrh zákazníka, který musí být podaný nejpoz-
ději do jednoho roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své 
právo, které je předmětem sporu, u CK poprvé. Bližší 
informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové 
stránce České obchodní inspekce www.coi.cz. S ohle-
dem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž 
možné k  řešení eventuálního sporu využít platformu 
řešení sporů online. Podrobnější informace o  pod-
mínkách řešení sporu online jsou uvedeny na adrese 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=-main.
home.show.

12. POJISTNÁ SMLOUVA

V  cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. 
Doporučujeme Vám sjednat pojištění ERV Evropské 
pojišťovny a.s. Podrobnosti o  pojištění naleznete na 
https://www.fischer.cz/sluzby/pred-odjezdem/cestov-
ni-pojisteni nebo v příloze smlouvy o zájezdu. Nesjed-
náním pojištění přebírá zákazník plnou odpovědnost 
za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením 
tohoto pojištění. Cestovní pojištění se nevztahuje na tu 
část zájezdu, kde CK není dodavatelem kombinace slu-
žeb. Po uzavření smlouvy o zájezdu není možné změ-
nit typ nebo rozsah pojištění. Pojistná smlouva vzniká 
přímo mezi zákazníkem a  pojišťovnou; zákazník řeší 
případnou pojistnou událost přímo s pojišťovnou, CK 
nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňo-
vaných nároků z tohoto vztahu. Pokud dojde ke ztrátě 
či poškození zavazadla během přepravy, je zákazník 
povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na vyhra-
zeném místě u leteckého dopravce a sepsat protokol 
o  ztrátě či poškození zavazadla (např. P.I.R.), který je 
nezbytný pro další jednání zákazníka a  leteckého do-
pravce. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy 
o  zájezdu týkající se letecké dopravy se řídí zejména 
ustanoveními těchto mezinárodních dohod uzavře-
ných ve Varšavě, Haagu a  Guadalajaře, příslušnými 
právními předpisy EU a Montrealskou dohodou.

13. POJIŠTĚNÍ CK PROTI ÚPADKU

CK je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsa-
hu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 
Sb. a  ERV Evropské pojišťovny, a.s., IČ: 49240196, se 
sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, tj. pojišťov-
ny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno po-
volení pro pojištění podle tohoto zákona. Podrobnosti 
o  platném pojištění uvádíme aktuálně na internetu 
(https://www.fischer.cz/sluzby/pred-odjezdem/cestov-
ni-pojisteni), informace je rovněž k dispozici ve všech 
provozovnách CK a u provizních prodejců CK. Doklad 
o pojištění bude zákazníkovi vydán spolu se smlouvou 
o zájezdu nebo potvrzením o zájezdu.

14. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Smlouvy, na které se použijí tyto podmínky, se řídí čes-
kým právem. Případná neplatnost jednotlivých ustano-
vení těchto podmínek nemá vliv na platnost ustanovení 
smluv, na něž se tyto podmínky použijí. Všechny spory 
vzniklé ze smluv, na které se použijí tyto podmínky, 
budou s  konečnou platností řešeny obecnými soudy 
České republiky.

Veškeré údaje a pokyny obsažené v nabídce CK o služ-
bách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají in-
formacím známým v době tisku nebo v době uzavření 
smlouvy o  zájezdu. CK si vyhrazuje právo na chybu 
publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce 
a nezávazné poptávce. Nezávaznou poptávkou se ro-
zumí poptávka zájezdu, ve které nejsou ještě uvedeny 
osobní údaje zákazníka a/nebo spolucestujících osob. 
Pro zákazníka je závazná cena a další podmínky uvede-
né na platně uzavřené smlouvě o zájezdu. CK nenese 
odpovědnost za chyby v rezervaci, které lze přičíst zá-
kazníkovi nebo které byly způsobeny nevyhnutelnými 
a mimořádnými okolnostmi. Jakákoliv nabídka zájezdu 

z internetových stránek či jiných dodatečných nabídek 
CK není veřejnou nabídkou dle ustanovení § 1780 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. CK si 
vyhrazuje právo změny seznamu hotelů „na vyžádání“.

Doručování: Pro doručování písemností platí, že jsou 
doručeny 5. dnem ode dne odeslání. Pro doručování 
platí adresy uvedené v záhlaví smlouvy o zájezdu. Pí-
semnosti lze doručovat i formou emailu, je-li emailová 
adresa zákazníka na smlouvě o zájezdu uvedena. Po-
kud dojde ke změně adresy zákazníka, je povinen toto 
oznámit písemně.

Tyto Podmínky pro cestující vstupují v platnost a účin-
nost dne 7.12.2020, tímto dnem pozbývají platnosti 
Podmínky pro cestující v původním znění.


