
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování služeb a programů 

v zahraničí i v tuzemsku. Vzájemný smluvní vztah a právní poměr mezi 

cestovní kanceláří Vladislav Klik - K TOUR, B. Smetany 849, 330 11 Třemošná 

u Plzně, IČO 63539896 (dále jen CK) a jednotlivci či organizacemi jako 

účastníky zájezdů se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven 

těmito „Všeobecnými podmínkami“, které jsou závazné pro obě strany. 

1. Přihláška (smlouva o zájezdu): 

K uzavření smlouvy mezi zákazníkem a CK dochází přijetím vyplněné a podepsané 

smlouvy o zájezdu. U nezletilých osob musí smlouvu o zájezdu podepsat jejich 

zákonný zástupce. Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených ve 

smlouvě o zájezdu. Smlouva o zájezdu platí i pro všechny osoby uvedené na 

smlouvě o zájezdu zákazníka. Za smluvní závazky dalších osob ručí zákazník 

uvedený na 1. místě smlouvy o zájezdu, který ji také podepisuje. K uzavření 

smlouvy mezi kolektivem a CK dochází podepsáním smlouvy mezi zástupcem 

kolektivu a CK. 

2. Způsob úhrady zájezdu: 

Platba za zájezd (záloha i doplatek) se provádí těmito způsoby: 

a) přiloženou složenkou typu C na adresu cestovní kanceláře: 

Vladislav Klik - K TOUR, ul. B. Smetany 849, Třemošná u Plzně, 330 11. 

b) bankovním převodem. Jako specifický symbol je nutno uvést rodné číslo 

zákazníka a jako variabilní symbol přidělené rezervační číslo. 

Bankovní  spojení: ČSOB Plzeň,   č.ú. 279772453/0300 

c) fakturou. Faktura bude vystavena CK na základě požadavku a předání potřebných 

údajů (adresa firmy, IČO, částka, bankovní spojení). Jako variabilní symbol je nutno 

uvést číslo naší faktury. 

d) hotovostní platbou přímo v cestovní kanceláři. 
3. Povinnosti a práva CK: 

CK je oprávněna v případech, které nemůže ovlivnit (změny u zahr. partnerů, 

dopravců a jiných dodavatelů, nízký počet přihlašených apod.) a které brání 

poskytnutí služeb podle předem stanovených  podmínek: 

a) zrušit zájezd. V tomto případě bude celá zaplacená částka vrácena. 

b) provést drobnou změnu trasy nebo programu, kterou nemůže CK ovlivnit. 

c) přesunout termín odjezdu. 

d) zvýšit cenu zájezdu. Pokud v době od podepsání cestovní smlouvy do dne  konání 

zájezdu dojde ke změnám, které se projeví ve výši ceny a kterou CK není schopna 

ovlivnit, CK toto neprodleně zákazníkům oznámí. Pokud se jedná o zvýšení více jak 

10 %, má zákazník právo od dříve uzavřené smlouvy písemně odstoupit. 

Neuskuteční-li to v době vyznačené na oznámení, je povinen zaplatit vyšší cenu. 

4. Pojištění: 

Ceny zájezdů zahrnují povinné smluvní pojištění CK (pojištění proti úpadku). 

Pokud cena zájezdu již obsahuje úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh 

v zahraničí rozšířené o storno, odpovědnosti za škodu, je to výslovně uvedeno 

u příslušného zájezdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Povinnosti účastníků zájezdu: 

Účastníci jsou povinni před odjezdem předložit průvodci potvrzení o zaplacení resp. 

doplacení (pokud o to požádá). Zákazník, který při nástupu na zájezd nebo v jeho 

průběhu poruší zákonné předpisy České republiky či navštíveného státu, 

nerespektuje základní program zájezdu, poruší ustanovení všeobecných podmínek, 

svým chováním narušuje plynulý průběh zájezdu nebo hrubě porušuje pokyny 

průvodce, může být ze zájezdu vyloučen, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu 

za nevyužité služby. Zákazník, který bez zavinění CK nevyužije všechny smluvené 

služby nemá nárok na jejich náhradu. 

6. Stornovací podmínky: 

Zákazník má kdykoliv před započetím zájezdu právo odstoupit od smlouvy o účasti 

na zájezdu písemným oznámením CK. Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí 

tohoto písemného oznámení CK. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen CK 

zaplatit stornopoplatky ve výši: 

a) skutečně vzniklých nákladů minimálně však 30 % z ceny, pokud dojde  ke 

zrušení smlouvy dříve než 60 dnů před datem odjezdu zájezdu. 

b) skutečně vzniklých nákladů minimálně však 50 % z ceny, pokud dojde ke zrušení 

smlouvy v době mezi 60. - 31. dnem včetně před datem odjezdu. 

c) 75 % z ceny, pokud dojde ke zrušení smlouvy v době mezi 30. - 8. dnem včetně 

před datem odjezdu. 

d) 100 % z ceny, pokud dojde ke zrušení smlouvy posledních 7 dnů před odjezdem, 

nebo pokud se zákazník nedostaví k odjezdu. 

CK má právo odečíst stornopoplatek od složené zálohy nebo zaplacené ceny. Cenou 

se rozumí základní cena zájezdu + cena všech objednaných služeb. V případě vlastní 

neúčasti si může účastník u autobusových zájezdů najít za sebe náhradu. V takovém 

případě ihned písemně vyrozumí CK. Za tuto změnu CK účtuje poplatek 500,- Kč. 

V případě, že organizace objedná celý bus a před odjezdem zruší nějaké místo, je jí 

vrácena jen ta finanční částka, která je přímou výdajovou položkou na účastníka 

(pojištění, stornované ubytování, vstupy, nevyužitá strava). 

7. Reklamace: 

CK odpovídá za kvalitu služeb, k jejichž zajištění se smluvně zavázala. Zákazník je 

oprávněn reklamovat kvalitu poskytovaných služeb, nejlépe bezprostředně po 

zjištění nedostatků, aby bylo možno zajistit jejich odstranění ještě v průběhu 

zájezdu. Zákazník má možnost reklamovat služby též po ukončení zájezdu, 

písemnou formou, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu. 

8. Ochrana osobních údajů GDPR: 

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (ze dne 27. 4. 2016) o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu je zákazník a všichni jeho 

spolucestující srozuměni, že jejich osobní údaje budou v nezbytném rozsahu 

poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu 

(dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, pojišťovny, trajektové společnosti).

 

Závazná přihláška 
(smlouva o zájezdu) 

 

 

 

 

 

Vladislav Klik 

B. Smetany 849 

330 11 Třemošná u Plzně 

  IČO: 63539896 

  DIČ: CZ6501060247 

Název zájezdu: ANGLIE Cena: 7690 Kč 

Termín: 6.4. - 11.4. 2021 Úhrada: Záloha: převod 7690  Kč z 1.4.-6.4.2020 

Doplatek: 0 Kč 
 

Příjmení 

    

Jméno 

    

Rodné číslo 

    

Pas č. 

    

Telefon 

    

Mail  (zák. zást.) 
    

Adresa 

    

Veškeré případné nároky zákazníka vůči pořadateli jsou uzavřením této smlouvy zcela vypořádány a pořadatel tak zákazníkovi, 

vyjma plnění uvedeného v této smlouvě, ničeho nedluží. Zákazník tímto souhlasí s komunikací vedenou v elektronické podobě. 

Zákazník potvrzuje svým podpisem na přihlášce, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi v plném rozsahu 

(u účastníka do 18 let podpis zákonného zástupce). 
 

 

 

 

 

 

datum:  …………………          podpis:  ………………………… 



 


