
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. (dále jen VSP) platí pro 

všechny služby cestovního ruchu pořádané CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. (dále jen CK). 

CK zajišťuje a poskytuje služby cestovní kanceláře na základě udělené koncese. Organizuje zájezdy na území ČR 

a v zahraničí, které splňují podmínky zájezdu dle Občanského zákoníku (Zákon 89/2012 Sb.), dále jen OZ, a dále 

forfaitové, jednodenní výlety v ČR i do zahraničí. Zajišťuje dále jednotlivé služby jako vstupenky na kulturní 

představení, pobyty v ČR, dopravu, letecké a jiné zájezdy.  

I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU A ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem vzniká uzavřením smlouvy o zájezdu, tj. přijetím 

(podepsáním) zákazníkem (v případě právnické osoby způsobem a osobou v souladu s právními předpisy), 

případně jeho zákonným zástupcem, smlouvy o zájezdu a jejím potvrzením ze strany CK. Smluvní vztah mezi 

zákazníkem a CK může rovněž vzniknout uzavřením smlouvy ve prospěch třetí osoby. Vzdá-li se osoba, v jejíž 

prospěch byla smlouva uzavřena svého práva projevit souhlas se smlouvou, bude plněno tomu, kdo smlouvu 

uzavřel. Na závazné smlouvě o zájezdu uvede objednavatel své osobní údaje a údaje o spolucestujících. Svým 

podpisem zodpovídá za správnost těchto údajů, za správnost cen jím vybraného programu a požadovaných 

služeb a stvrzuje, že porozuměl programu uvedenému v katalogu CK a v něm uvedeným informacím nebo 

informacím z nabídkového listu, seznámil se s Všeobecnými smluvními podmínkami CK a Praktickými 

informacemi, které jsou nedílnou součástí VSP CK a plně s nimi souhlasí. Jestliže se zákazník přihlásí na zájezd 

pořádaný partnerskou CK, vyplní smlouvy o zájezdu pořádající CK a seznámí se s jejími Všeobecnými smluvními 

podmínkami.  

2. Písemná objednávka skupiny či kolektivu obsahuje IČ, DIČ, pokud jim byla přidělena, přesný název a adresu 

organizace, program zájezdu, požadované služby (např. zajištění večeří, sjednání určitého druhu pojištění 

apod.), dohodnutý způsob úhrady ceny zájezdu, jméno a telefonní kontakt na pověřeného organizátora. 

Potvrzená objednávka cestovní kanceláře, včetně předaných cestovních VSP CK, se doručením nebo předáním 

objednavateli a úhradou zálohy složené v hotovosti nebo dnem jejího připsání na běžný účet CK stává závaznou 

smlouvou o zájezdu.  

3. Právo účasti zákazníka na zájezdu či právo čerpání objednaných služeb vzniká zaplacením ceny zájezdu či 

objednaných služeb. 

4. Povinnost závazné rezervace zájezdu či objednaných služeb ve prospěch zákazníka ze strany CK vzniká v 

okamžiku přijetí řádně vyplněné a podepsané smlouvy o zájezdu, přijetím zálohy a prohlášením zákazníka, že 

byl plně seznámen se Všeobecnými smluvními podmínkami a s těmito souhlasí. 

5. CK si vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů uvedených v katalogu a nabídkových 

listech CK. V takovém případě, kdy se údaje v nabídce a na přihlášce odlišují, jsou závazné údaje uvedené na 

závazné přihlášce nebo smlouvě o zájezdu. 

6. Uzavřením smlouvy o zájezdu podle těchto podmínek zákazník stvrzuje, že je mu znám obsah smlouvy a že s 

tímto obsahem souhlasí, jakož se všemi ostatními podmínkami a zavazuje se zaplatit CK sjednanou cenu. 

7. Není-li smlouva o zájezdu vyhotovena v písemné formě, vydá CK při jejím uzavření nebo bezprostředně po 

jejím uzavření zákazníkovi potvrzení o zájezdu. Je-li smlouva vyhotovena v písemné formě, nahradí její stejnopis 

potvrzení o zájezdu, obsahuje-li všechny náležitosti pro potvrzení zájezdu. Obsahují-li smlouva o zájezdu a 

potvrzení o zájezdu údaje, které se liší, může se zákazník dovolat toho, co je pro něho výhodnější. 

 

II. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY  



1. Cena služeb je sjednána dohodou mezi CK a zákazníkem. Obsah služeb, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu 

nebo výletu, je uveden v katalogu nebo nabídkových listech v části "Naše cena obsahuje" nebo potvrzení 

zájezdu. Popis programu uvedeného v katalogu nebo v nabídkových listech popisuje průběh zájezdu a 

navštívená místa, aby si klient udělal představu o průběhu zájezdu nebo výletu. Popis programu nelze 

zaměňovat za část "Naše cena obsahuje". Není-li tedy konkrétně uvedeno, pak cena neobsahuje např. vstupné, 

cestovní a zdravotní pojištění, pobytové a lázeňské taxy, přepravní lístky apod. Ceny obsahují DPH a povinné 

smluvní pojištění pro případ úpadku CK ve smyslu zákona č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/1999 

Sb. 

2. CK má právo jednostranně na zvýšení ceny do 21. dne před čerpáním 1. objednané služby, a to v případech, 

kdy dojde ke změně cen za nakupované služby. Především se může jednat o ceny za ubytování, stravování a 

dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou (např. lodní přeprava, přístavní 

poplatky a další), které jsou zahrnuté v ceně zájezdu. Dále, když dojde ke změně směnného kurzu Kč vůči 

konvertibilním měnám, použitého pro stanovení ceny zájezdu o více jak 10 %. CK je povinna o změně ceny 

zájezdu informovat zákazníka vhodným způsobem písemně, a to nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. 

Navýšení ceny zájezdu dle tohoto článku je zákazník povinen doplatit CK nejpozději do data stanoveného v 

písemné informaci CK o zvýšení ceny zájezdu. Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných, než výše uvedených 

podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu. CK si vyhrazuje právo upravovat v průběhu sezóny 

ceny zájezdů, zvláště pokud jde o mimořádné akce typu last minute atd.  

3. Náklady CK na vedlejší služby, které nejsou obsahem ceny programu či služby, jako např. telefonické či 

elektronické dotazy do zahraničí i v tuzemsku, telefonické rezervace v zahraničí apod., o které zákazník požádá 

CK, hradí zákazník.  

4. Případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu smlouvy o zájezdu zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na 

zlevněnou cenu.  

5. Cena pro dítě se rozumí za doprovodu 2 osob platících plnou cenu, tj. 2× 1/2. Dítě je většinou uloženo na 3. 

lůžku, kterým je přistýlka. Dítě do stanoveného věku cestuje zdarma za podmínky, že neuplatňuje nárok na 

poskytované služby, není-li v daném programu uvedeno jinak.  

6. Převoz zavazadel do 20 kg/osobu v dopravních prostředcích zajišťovaných CK je zdarma, za každé další 

zavazadlo zaplatí účastník 250,- Kč/cestu. Zvláštní nebo objemnější zavazadla nejsou akceptována a řidiči je 

mohou odmítnout naložit. Zvláštním zavazadlem se rozumí slunečníky, kola, pádla, nafukovací čluny, dětské 

kočárky, objemné cestovní kufry apod. Jejich přepravu je nutné předem konzultovat v CK.  

7. Jestliže zákazník svým chováním a jednáním ovlivní průběh a organizaci zájezdu tak, že nebude moci být 

dodržen program zájezdu, a vzniknou další náklady CK, zákazníkům CK nebo 3. osobám, zejména na dopravu, 

ubytování, pokuty apod., plně hradí tyto náklady zákazník, který situaci způsobil.  

8. Nepřijde-li zákazník na dohodnutý odjezd ve smluvený čas, hodinu, nespojí-li se neprodleně s CK nebo 

pověřenou osobou do 15 min., zájezd pokračuje v programu a zákazník se dopraví do hotelu, domů nebo do 

sjednaného místa na vlastní náklady.  

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cestovní kancelář má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Zákazník se zavazuje uhradit 

celkovou cenu zájezdu nebo sjednaných služeb před jejich poskytnutím. Cestovní kancelář je oprávněna 

požadovat zálohu ve výši minimálně 50 % z celkové ceny zájezdu, nebylo-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak. Doplatek služeb musí být uhrazen nejpozději do 35 dní před poskytnutím první služby, nebude-li 

stanoveno jinak. Při uzavření smlouvy v termínu kratším než 35 dní musí být úhrada provedena ihned po 

podpisu smlouvy o zájezdu. Při placení složenkou se termínem zaplacení rozumí termín, kdy CK obdrží potvrzení 



o zaplacení. Při placení převodem z účtu se termínem zaplacení rozumí den, kdy je na běžný účet CK připsána 

požadovaná částka.  

2. Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy jsou splatné ihned.  

3. V případě nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu zákazníkem je CK oprávněna jeho účast na zájezdu 

zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením služeb hradí zákazník podle VSP.  

4. Zákazník má právo na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu. 

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM 

1. Zákazník má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy o zájezdu, tedy stornovat zájezd. Odstoupení od smlouvy 

musí učinit písemně. Smluvní vztah je zrušen ke dni, kdy je písemné odstoupení doručeno CK. V tomto případě 

má CK právo účtovat smluvní pokutu (stornopoplatek), který je splatný ihned a činí:  

a) do 60. dne před zahájením zájezdu nebo čerpání 1. služby 500,- Kč za každou přihlášenou osobu u 

poznávacího zájezdu a 1.000,- Kč za každou přihlášenou osobu u zájezdů pobytových nebo pobytů 

realizovaných vlastní dopravou 

b) od 59. do 35. dne před zahájením zájezdu skutečně vynaložené náklady, nejméně však 20 % z celkové ceny 

služeb/os. 

c) od 34. do 15. dne před zahájením zájezdu skutečně vynaložené náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny 

služeb/os. 

d) od 14. do 8. dne před zahájením zájezdu skutečně vynaložené náklady, nejméně však 80 % z celkové ceny 

služeb/os. 

e) od 7. do 3. dne před zahájením zájezdu skutečně vynaložené náklady, nejméně však 90 % z celkové ceny 

služeb/os. 

f) 100 % z celkové ceny služeb/os. v době kratší než 2 dny nebo nedostaví-li se klient k odjezdu vůbec, zmešká-li 

odjezd či odlet nebo musel-li být ze zájezdu vyloučen.  

2. V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí osoba, která storno provedla, doplatit zbývající 

osobě příplatek za jednolůžkový pokoj. Při ubytování v apartmánech či bungalovech při nižším počtu osob 

oproti počtu osob při uzavření smlouvy o zájezdu, musí zákazníci uhradit cenu za celkový počet míst.  

3. V případě, že v průběhu zájezdu zákazník zruší jeho část nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, 

nemá nárok na finanční náhradu.  

4. Za změnu osob ve smlouvě o zájezdu, za tzv. překnihování, je zákazník povinen zaplatit 300,- Kč.  

5. CK má právo odečíst odstupné (tj. náklady spojené se zajištěním služeb) od zaplacené zálohy nebo zaplacené 

ceny doposud objednaných služeb. CK je zároveň povinna vrátit zákazníkovi zůstatek z uhrazené ceny zájezdu 

podle zrušené smlouvy o zájezdu. Podmínky pro stornopoplatky se vztahují i pro děti, a to bez ohledu na to, zda 

jde o osobu platící či nikoliv. Pro výpočet stornopoplatků se vychází z ceny uvedené v ceníku konkrétního 

programu a věku dítěte.  

6. Zákazník může odstoupit od smlouvy o zájezdu ve lhůtě 5 dnů, nutí-li vnější okolnosti navrhnout zákazníkovi 

změnu smlouvy, a zákazník s touto změnou nesouhlasí. 

 



V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ 

1. Nastanou-li okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést 

odpovídající změny nebo zájezd zrušit. Takové změny je CK povinna sdělit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. 

Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě konkrétně uvedené v oznámení o změně nebo obecně do 5 

dnů, má se za to, že se změnou souhlasí. CK může od smlouvy o zájezdu odstoupit: 

a) v případě zrušení zájezdu 

b) z důvodu porušení povinností zákazníka stanovených smlouvou o zájezdu nebo těchto Všeobecných 

smluvních podmínek 

c) v případě, že některá z osob, která má dle smlouvy o zájezdu obývat ubytovací jednotku spolu s jinými 

osobami, provede storno zájezdu, a nebude k dispozici vhodný náhradník, ani nebude možno ze strany CK 

zajistit zbývajícím osobám ubytování ve vybraném ubytovacím zařízení, platí, že je CK oprávněna odstoupit od 

uzavřené smlouvy o zájezdu, pokud se zákazníky nebude dohodnuto jinak, zejména pokud klient nevyužije jiné 

nabídnuté ubytovací kapacity. Vzájemné vypořádání mezi účastníky se poté děje dle režimu storno podmínek.  

2. CK může zrušit zájezd či jednotlivé služby před čerpáním první služby, nebylo-li dosaženo minimálního počtu 

účastníků nebo v důsledku neodvratitelné události, které CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého 

úsilí. 

a) CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd nebo výlet, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků a o této 

skutečnosti informovat zákazníka ve lhůtě stanovené zákonem. Minimální počet účastníků v zájezdu nebo ve 

výletu je 36 osob platících plnou katalogovou cenu. V tomto případě má zákazník nárok na vrácení celé částky 

zálohy bez dalších náhrad. 

b) CK může zrušit zájezd před termínem zahájení zájezdu z důvodu rentability. To znamená, jestliže náklady na 

uskutečnění zájezdu jsou vyšší než plánované náklady. 

c) V případě zrušení zájezdu v jeho průběhu nebo z důvodu zásahu tzv. vyšší moci, má CK právo na úhradu 

poskytnutých služeb. 

d) CK si vyhrazuje právo na změnu data a hodiny odjezdu a příjezdu, změnu tras, věcného i časového programu 

z důvodu zásahu vyšší moci (např. stávky, politická situace, náhlá změna počasí, přírodní katastrofy apod.), 

které CK nemohla ovlivnit. V těchto případech CK nepřebírá odpovědnost za důsledky a škody plynoucí ze 

změny programu a ceny zájezdu. CK si vyhrazuje právo na změnu programu, změnu ubytovacího zařízení, je-li 

tato změna provedena ze strany zahraničního partnera a CK nemohla tuto změnu odvrátit. CK je však povinna 

zákazníkovi garantovat ubytování a stravování minimálně na stejné úrovni. 

3. Z důvodu zákazníkem porušení smlouvy o zájezdu, VSP, dobrých mravů je zákazník povinen uhradit CK 

vzniklé náklady související s čerpanými a objednanými službami.  

VI. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 

1. Zákazník má právo:  

a) na poskytnutí dohodnutých služeb dle smlouvy o zájezdu při jejich úplném zaplacení  

b) na informace související s jeho objednanými službami 

c) podat reklamaci  

d) na změnu smlouvy o zájezdu za podmínek vyhlášených ve VSP  



e) zrušit zájezd za podmínek uvedených ve VSP  

f) na převoz jednoho zavazadla do 20 kg na osobu 

g) na informace o změně poskytovaných služeb  

h) má právo nezúčastnit se organizovaných částí programu, ale plně na sebe přebírá všechna rizika, která 

mohou nastat  

i) má právo nevyužít všech služeb, které jsou v ceně zájezdu, ale nemá nárok na vrácení peněz za nevyužitou 

službu  

j) podle mezinárodních zvyklostí má zákazník právo na ubytování v den nástupu až od 14.00 hodiny a den 

odjezdu max. do 10.00 hodiny, není-li předem dohodnuto jinak nebo není-li v místě zvykem jinak. 

2. Zákazník je povinen:  

a) poskytnout CK informace a provést úkony, které jsou potřebné k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb 

jako úplné, pravdivé a aktuální informace o účastnících a předložit potřebné doklady  

b) neprodleně oznámit CK písemnou formou změny týkající se uzavřené smlouvy o zájezdu 

c) doplnit potřebné informace, které neuvedl při uzavírání smlouvy o zájezdu (např. datum narození 

spolucestujících apod.), a to nejpozději 7 dní před čerpáním 1. služby  

d) zaplatit řádně cenu objednaných služeb  

e) v případě přiobjednání dalších služeb, které nebyly uvedeny při uzavření smlouvy o zájezdu, oznámit CK 

písemnou formou jejich objednávku a jejich úhradu provést neprodleně, nebude-li dohodnuto s CK jinak  

f) zajistit u osob mladších 18 let doprovod a dohled dospělé osoby  

g) zajistit doprovod osobě, jejíž zdravotní nebo duševní stav to vyžaduje 

h) nahlásit účast cizího státního příslušníka  

i) dostavit se k odjezdu podle pokynů sdělených CK v předaných závěrečných pokynech k odjezdu. Pokud se 

zákazník k odjezdu nedostaví nebo zmešká odjezd, nebo musí-li být ze zájezdu vyloučen (např. zapomenutý 

cestovní doklad, neplatný cestovní doklad, celní přestupek, zamlčení skutečného zdravotního stavu, podnapilý 

stav, stav pod vlivem omamných látek apod.), má CK nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.  

j) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné cestovní kanceláří pověřené osoby a dodržovat stanovený 

program  

k) zákazník je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, devizových, zdravotních a ostatních 

předpisů té země, do které cestuje. Dbá i na to, aby platnost jeho cestovního dokladu po skončení zájezdu byla 

v souladu se vstupními podmínkami země, do které vstupuje. I děti cestují s vlastním cestovním dokladem. 

l) neporušovat právní předpisy nebo nenarušovat program např. konzumací alkoholu a kouřením v autobuse, 

porušováním dobrých mravů, požitím omamných látek apod. CK je oprávněna v takovém případě ukončit 

smluvní vztah se zákazníkem, přičemž zákazník ztrácí nárok na náhradu nevyužitých služeb.  

m) uhradit škody, které zákazník způsobil CK nebo ostatním poskytovatelům služeb, ostatním zákazníkům CK 

nebo 3. osobám  



n) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, omezovat nebo poškodit ostatní účastníky zájezdu, ohrozit a 

poškodit dobré jméno CK. Uhradit případné škody.  

o) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb bezodkladně po jejich zjištění na místě oznámit písemně 

zástupci CK a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění  

p) dodržovat pravidla slušného chování, hygieny, nerušit a neomezovat ostatní účastníky nebo místní občany a 

dbát pokynů odpovědných osob  

q) dbát pokynů CK a osob pověřených CK  

r) neomezit a neohrozit ostatní zákazníky tak, aby jim bylo zamezeno nebo znemožněno čerpat služby spojené s 

obsahem zájezdu nebo výletu. To se týká i zdravotního stavu (např. hlasitý spánek). V takovém případě zákazník 

uhradí vzniklou škodu nebo kompenzaci tomu, komu náklady vzniknou. 

VII. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI 

CK je oprávněna: 

1. změnit dohodnuté služby, popřípadě zájezd nebo výlet před jeho zahájením a čerpáním služeb. To se týká 

zejména druhu dopravy, trasy, ubytování, programu zájezdu, a to i v průběhu zájezdu, jsou-li příčinou změny 

objektivní důvody nebo zásah tzv. vyšší moci:  

• pokud nastanou okolnosti bránící CK poskytnout služby dle sjednaných podmínek, je povinna provést 

odpovídající změny nebo zájezd zrušit. Tyto změny je CK povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.  

2. zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy bez stornopoplatků:  

• při zrušení zájezdu nebo výletu  

• při závažné změně programu zájezdu nebo ubytování nebo trasy (za závažnou změnu se nepovažuje změna 

ubytovacího objektu, pokud je náhradní ubytování stejné nebo vyšší kategorie, změna trasy, způsobu dopravy 

nebo druhu dopravního prostředku související se zájezdem, výletem nebo svozem). O této skutečnosti je 

povinna CK zákazníka neprodleně informovat 

• v případě, že kvalita a cena náhradní služby je nižší než služba původně sjednaná, vrátí CK zákazníkovi cenový 

rozdíl  

• pokud zákazník písemně neodstoupí od smlouvy nejpozději do 5 dnů od oznámení o změnách, má se za to, že 

se změnami souhlasí 

• CK není odpovědna za nesplnění svých závazků a povinností a za škodu způsobenou právní povinností, dále 

škodou způsobenou zákazníkem nebo 3. osobou 

3. změnit dohodnuté služby v průběhu zájezdu nebo výletu: 

• CK je oprávněna provádět změny v průběhu programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, vyžadují-li 

to dané podmínky. V těchto případech je CK povinna: 

- zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo blížící se původním podmínkám 

- vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytovaných služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění 

- poskytnout zákazníkovi poměrnou slevu z ceny služeb, které byly předmětem smluvní ceny a nebyly 

poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě. Pokud je zákazníkovi za neposkytnutou službu nebo poskytovanou službu 



v nižší kvalitě na místě nabídnuta a zákazníkem vyčerpána kompenzace ve formě dalších služeb, není zákazník 

oprávněn požadovat žádnou další náhradu nebo slevu z ceny 

- za neposkytnuté služby v plném rozsahu a kvalitě, za něž by jinak náležela sleva z jejich ceny, se nepovažuje 

neodebraná strava v místě pobytu, pokud ji zákazník neodebral z důvodů závislých na jeho vůli a náhrada stravy 

ve formě cestovního balíčku 

- na základě mezinárodních přepravních předpisů a aktuálního dění si CK vyhrazuje právo změny plánované 

trasy, místa a času odjezdu a příjezdu a ceny dopravy 

4. vypovědět zákazníkovi smlouvu o zájezdu, jestliže porušil dohodnutá ustanovení Všeobecných smluvních 

podmínek CK, smlouvy o zájezdu, nebo poruší-li zákazník své povinnosti. V takovém případě hradí zákazník 

vzniklé výdaje CK.  

5. řídit se vyhlášenými Všeobecnými smluvními podmínkami CK  

6. CK je povinna nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu předat zákazníkovi závěrečné informace. 

VIII. POJIŠTĚNÍ 

Cestovní kancelář doporučuje klientovi sjednat cestovní pojištění do zahraničí. CK sjedná na žádost zákazníka, 

která je uvedena ve smlouvě o zájezdu nebo písemně a včas, následující níže uvedený balíček cestovního 

pojištění léčebných výloh do zahraničí, pojištění asistenčních služeb, pojištění smrti následkem úrazu, pojištění 

trvalých následků úrazu, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu na zdraví a na věci, pojištění zrušení 

cesty. Podmínky pojištění, se kterými budete seznámeni v CK, jsou stanoveny pojistnou smlouvou UNIQA 

pojišťovna, a.s. CK je pouze prostředníkem při sjednávání pojistné smlouvy, která vzniká mezi pojišťovnou a 

zákazníkem. 

POJIŠTĚNÍ OSOB DO ZAHRANIČÍ S UNIQA POJIŠŤOVNA, a.s. 

Pojištění léčebných výloh do zahraničí  2.000.000,- Kč 

Pojištění asistenčních služeb   2.000.000,- Kč 

Pojištění smrti následkem úrazu     150.000,- Kč 

Pojištění trvalých následků úrazu     300.000,- Kč 

Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci 3. osoby 1.000.000,- Kč 

Pojištění zavazadel         10.000,- Kč 

Stornopoplatky – 80 %: max. 15.000,- Kč (skutečně vzniklých, vyúčtovaných nákladů) 

Sazba "Evropa" 18,- Kč/den/dítě do 15 let 35,- Kč/den/nad 15 let 

Sazba "Svět" 35,- Kč/den/dítě do 15 let 70,- Kč/den/nad 15 let 

POJIŠTĚNÍ OSOB V ČR S UNIQA POJIŠŤOVNA, a.s. 

Pojištění smrti následkem úrazu        50.000,- Kč 

Pojištění trvalých následků úrazu      100.000,- Kč 

Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci 3. osoby    200.000,- Kč 



Stornopoplatky – 80 %: max. 7.000,- Kč (skutečně vzniklých, vyúčtovaných nákladů) 

Sazba "ČR 1 – 2 dny"   40,- Kč/os. 

Sazba "ČR 3 – 10 dnů" 100,- Kč/os. 

POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ 

Pojištění storna zájezdu je určeno pro případ, že budete muset z vážných, pojišťovně prokazatelných důvodů, 

zájezd zrušit. Toto pojištění je součástí komplexního balíčku. Dle podmínek UNIQA, pojišťovna a.s. nelze 

pojištění na storno zájezdu sjednat samostatně nebo dodatečně. Pokud zákazník toto pojištění sjednává, 

vztahuje se na skutečně vzniklé (vyúčtované) náklady, které vznikly pojištěnému zrušením zájezdu. Nárok na 

pojistné plnění vzniká tomu pojištěnému, který při zaplacení zálohy na zájezd s CK zároveň uzavřel a uhradil 

cestovní pojištění (léčebné výlohy nebo námi nabízený komplexní balíček) včetně pojištění stornopoplatků.  

Důvody plnění jsou: smrt, úraz, náhlé onemocnění nebo rizikové těhotenství pojištěného, jeho manžela/ky, 

dětí, rodičů nebo spolucestující osoby.  

Rozsah pojištění je vymezen v pojistné smlouvě pojistným plněním do max. 80 % hodnoty sjednaného zájezdu a 

vychází ze Všeobecných smluvních podmínek CK, která je pořadatelem zájezdu. Pojistná smlouva mezi 

pojišťovnou a zákazníkem pozbývá platnost 1 den před čerpáním 1. služby. CK nepřísluší posoudit existenci, 

případně výšku uplatňovaných nároků z tohoto vztahu. Veškeré pojistné informace vycházejí ze Všeobecných 

smluvních podmínek C/01, C/Léč/01, C/Sto/01, C/Zav/01, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy a které 

jsou k dispozici na všech pobočkách UNIQA, pojišťovna a.s. nebo na všech pobočkách CK a jejich partnerů. CK je 

pouze prostředníkem při sjednávání pojistné smlouvy, která vzniká mezi pojišťovnou a zákazníkem. Ceny a 

podmínky pojištění vždy vycházejí z aktuálních podmínek konkrétní pojišťovny, u které je pojištění sjednáno. 

Pojistnou událost řeší zákazník a pojišťovna. CK poskytne odpovídající podklady zákazníkovi, ale nemůže být 

prostředníkem při vyřizování pojistné události. 

IX. REKLAMACE 

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb je objektivně nižší, než bylo sjednáno podle smluvních 

podmínek ve smlouvě o zájezdu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VSP, je zákazník oprávněn provést reklamaci. 

Zákazník je povinen svoji reklamaci oznámit neprodleně tak, aby mohla být sjednána okamžitá náprava na 

místě samém. Reklamaci zákazník uplatňuje nejdříve u zástupce CK (tj. průvodce) nebo v místě čerpání služby u 

delegáta CK nebo partnerské CK nebo v hotelu, kde provede osobně písemný zápis (např. v recepci do knihy 

závad apod.) a aktivně přistupuje k jejímu vyřešení. V případě, že reklamace nebude podána písemně a bez 

zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od skončení zájezdu a doložena zápisem o nedostatcích z místa 

pobytu, vystavuje se klient riziku, že se zmenší nebo zanikne nárok na jeho odškodnění. Po uplynutí této 

zákonné lhůty právo na reklamaci zaniká. CK přijme písemnou reklamaci v kterékoli provozovně nebo 

korespondenčně na adresu centrály v Horšovském Týně, která je uvedena v katalogu CK.  

Zákazník je povinen svoji reklamaci řádně zdůvodnit a podle možností i průkazně doložit.  

CK je povinna předat klientovi potvrzení o přijmutí reklamace.  

Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů od doručení reklamace, nebude-li s klientem dohodnuto jinak. V 

případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá řešení reklamace v bezplatném 

odstranění vady služby nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby nebo služby navíc. 

Jinak CK poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby.  

CK neodpovídá za cenu a kvalitu služeb, u kterých není pořadatelem, které zákazník zakoupí přímo v místě 

pobytu u delegáta, hotelu nebo jiného poskytovatele služeb.  



CK rovněž neodpovídá za škodu, která byla způsobena zákazníkem nebo 3. osobou, která není spojena s 

poskytovatelem zájezdu. Pokud se vyskytnou případy způsobené 3. osobou (stavební činnost, hluk v letovisku, 

hluční sousedé, havárie dopravních partnerů, atd.), je CK od úplného nebo částečného plnění a finanční 

kompenzace zcela osvobozena. V kompetenci CK není přidělování jednotlivých pokojů.  

CK upozorňuje zákazníky, že z provozních důvodů (např. nízký počet hostů apod.) může ubytovací zařízení 

změnit povahu svých služeb (např. stravování,…) nebo některé služby omezit nebo dokonce zrušit (animace, 

taneční večery, používání bazénu apod.) V takovém případě CK nevzniká k zákazníkovi nárok na finanční nebo 

jinou náhradu.  

Zákazník bere na vědomí, že po dobu pobytu v dopravním prostředku přebírá odpovědnost přepravní 

společnost. Účastník je povinen řídit se jejími pokyny. Nárok na náhradu škody způsobenou zákazníkovi v 

souvislosti s přepravou je nutno uplatnit u přepravce z titulu odpovědnosti přepravce za škodu způsobenou 

provozem dopravních prostředků.  

CK upozorňuje zákazníky, že v nabídkovém katalogu nebo v nabídkových listech jsou použity fotografie, které 

jsou považovány za ilustrační. Vzhledem k tomu, že každé ubytovací zařízení má několik typů pokojů, které se 

mohou lišit velikostí, vybavením, polohou apod., není možné představit všechny typy služeb. Použité snímky 

nemusí odpovídat přesně typu zákazníkovy služby, a tato skutečnost nemůže být předmětem reklamace.  

Při cestách do zahraničí je třeba, aby zákazník akceptoval tamní zvyklosti, prostředí a poměry. Předmětem 

reklamace proto nemohou být náboženské zvyky, charakteristické chování obyvatel, místní flóra a fauna. 

X. POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CK 

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. je pojištěna ve smyslu zákona č. 214/2006 Sb. pojistnou smlouvu pro případ 

úpadku CK u Generali Pojišťovna a.s., na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z 

důvodu svého úpadku: 

• neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu 

• nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd nekonal 

• nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, 

že se zájezd uskutečnil pouze z části. Tyto všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny zájezdy a služby 

organizované CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o..  

XI. SOUHLAS ZÁKAZNÍKA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zákazník souhlasí, aby osobní údaje včetně data narození nebo rodného čísla uvedené  na smlouvě o zájezdu 

týkající se jeho osoby, jakož i všech cestujících uvedených na smlouvě o zájezdu, zpracovala a shromažďovala 

CK v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění  pozdějších předpisů. Tento 

souhlas zákazník uděluje až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje budou poskytnuty za účelem 

zajištění plnění smlouvy o zájezdu, nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CK (osobní údaje 

mohou být poskytnuty třetím osobám, které při využití služeb CK poskytly zákazníkovi službu, včetně smluvní 

pojišťovny CK), k marketingovým účelům CK, vyhledávání případné pohledávky CK se zákazníkem. Poskytnuté 

údaje budou dále zpracovány za účelem vytváření statistik spokojenosti zákazníka CK. Tento souhlas se 

zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchno dat. Poskytnuté 

osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK a dále osobám, které jsou oprávněny služby CK 

nabízet  a poskytovat, jakož i dalším pověřeným zpracovatelům. Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu 

potvrzuje, že byl řádně informován dle ustanovení § 5 odst.4, ustanovení § 9 písm.a) ve spojení s ustanovením 

§ 11 odst. 1. Zákazník souhlasí s využitím elektronického kontaktu za účelem šíření obchodního sdělení 

elektronickými prostředky ve smyslu § 7 odst. 2 Zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační 



společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu prohlašuje, že je oprávněn 

shora uvedené souhlasy udělit jménem všech cestujících uvedených na smlouvě o zájezdu. Je-li zákazníkem 

nezletilé dítě, uděluje zákazník, který vykonává za dítě zodpovědnost, jeho souhlas. 

XII. PRAKTICKÉ INFORMACE 

Služby a servis v místě zájezdu odpovídají tamním zvyklostem. Upozorňujeme, že některé služby a ceny mohou 

být po vydání katalogu nebo nabídky z vůle 3. strany (např. hotelu, místního přepravce, turistických objektů 

atd.) změněny. CK nemůže tuto situaci ovlivnit. 

DOPRAVA: 

• doprava je organizovaná podle platných mezinárodních předpisů 

• doprava je zajišťována busy a mikrobusy vybraných dopravních společností 

• z vážných důvodů (např. technických, provozních, malý počet přepravovaných osob z jednotlivých míst apod.) 

si CK vyhrazuje právo na změnu druhu dopravního prostředku, než bylo ujednáno nebo zrušení služby (např. v 

případě svozů) 

• CK neručí za případné zpoždění dopravního prostředku do cíle zájezdu z neovlivnitelných důvodů (např. 

technických, sezónních, atd.) 

• místa zákazníků jsou v busu určena zasedacím pořádkem. CK nepřiděluje při uzavírání smlouvy o zájezdu 

jednotlivá místa v busu. CK zasedací pořádek sestavuje s ohledem na datum uzavření smlouvy o zájezdu a 

pokud je to možné, vyhoví přání zákazníka 

• odjezdové časy do místa a z místa pobytu vycházejí z platných mezinárodních předpisů přepravy osob, kde 

jsou přesně stanoveny výkony řidiče (řidičů) a CK se snaží efektivně volit tyto časy v návaznosti na zmíněné 

předpisy 

• z bezpečnostních důvodů není v autobusu dovoleno kouřit, pít alkoholické nápoje, ležet v uličce, chodit za 

jízdy po autobusu apod.  

UBYTOVÁNÍ: 

• označení kvality ubytovacího zařízení je stanoveno místní kategorizací a nemusí odpovídat našim zvyklostem 

• ubytování se řídí vyhlášeným řádem ubytovatele 

• podle mezinárodních dohod je ubytování možné v den příjezdu zpravidla od 14. hodiny. Pokoje nebo 

apartmány se poslední den pobytu předávají zpravidla do 10. hodiny, není-li řádem ubytovatele stanoveno 

jinak 

• v den příjezdu a v den odjezdu jsou zákazníkovi k dispozici v ubytovacím zařízení (jedná se o hotel nebo 

penzion) prostory na úschovu zavazadel v místech k tomu určených. Tyto prostory mohou být volně přístupné, 

ubytovací zařízení ani CK nezajišťují jejich zabezpečení. Je proto zcela na zákazníkovi, využije-li této nabídnuté 

služby. CK neručí za poškození či odcizení uschovaných zavazadel nebo jiných věcí 

• pokoj situovaný na mořskou stranu nemusí mít přímý pohled na moře. Výhledu může bránit např. hustá 

vegetace apod. 

• provoz bazénů se řídí řádem ubytovatele a CK nemůže ovlivnit jejich provoz 

• počet lehátek a slunečníků nemusí odpovídat počtu ubytovaných hostů 



• většina turistických letovisek je spojena s nočním životem. Nedá se proto vyloučit doléhající hluk barů, 

diskoték, tanečních teras atd. CK nemůže zasahovat do provozu těchto objektů. Rovněž nemůže ovlivnit 

sezónní práce a technické úpravy prováděné ubytovatelem 

• v přímořských letoviskách se může vlivem působení klimatických podmínek vyskytnout létající i lezoucí hmyz. 

Proto nedoporučujeme nosit do hotelových pokojů a pokojů v hotelových depandancích potraviny a na pokoji 

je konzumovat a skladovat. CK nedokáže výskyt hmyzu ovlivnit 

• za třílůžkový pokoj se považuje i pokoj s přistýlkou, kterou může být rozkládací lehátko, rozkládací gauč, 

pohovka nebo palanda 

• jednolůžkové pokoje jsou za příplatek, většinou bez balkonu a většinou nejsou s výhledem na mořskou stranu 

• klimatizace na pokoji je možná pouze tam, kde ubytovací zařízení tuto službu nabízí. Pokud klimatizace není 

uvedena v části "Naše cena obsahuje", je za příplatek 

• poskytne-li CK klientovi informaci o nabízené službě na základě informace získané z webových stránek 

provozovatele služby, nebere CK odpovědnost za případné odlišnosti. 

STRAVOVÁNÍ: 

• naše CK dbá na zdraví a správné hygienické zásady. Ve všech programech využíváme místní stravovací 

zařízení. Příprava a složení pokrmů v zahraničí vychází z místních zvyklostí, proto se může lišit od našich 

zvyklostí 

• nabídka stravování odpovídá kategorii ubytovacího zařízení 

• není dovoleno vynášet jídlo z restaurace a není dovoleno donášet do restaurace vlastní nápoje 

• kontinentální snídaně: teplé nápoje, pečivo, máslo, džem nebo med 

• bufetový způsob: samoobslužný způsob stravování s nabídkou studené a teplé kuchyně 

• švédský stůl: samoobslužný způsob s nabídkou studené kuchyně 

• nápoje nejsou zahrnuty v ceně, není-li uvedeno jinak 

• upozorňujeme zákazníky, že hotel, který poskytuje obědy jen na vyžádání, může jednostranně rozhodnout o 

zrušení této služby, nenaplní-li se počet osob, který je pro tuto službu potřebný. 

PRŮVODCE CK: 

odborný zástupce CK, který doprovází klienty během poznávacího zájezdu nebo výletu. Poskytuje výklad s 

ohledem na vyhlášky cestovního ruchu dané země, zajišťuje organizaci zájezdu. 

TECHNICKÝ PRŮVODCE CK A DELEGÁT CK: 

Technický průvodce je zástupce CK, který většinou doprovází skupinu do místa pobytu. Má na starosti 

organizaci přepravy, event. ubytování v místě pobytu. Předává klientům základní informace k jejich pobytu. 

Delegát je zástupce CK, který se stará o klienty v době jejich pobytového zájezdu. To znamená, že přebírá 

skupiny po příjezdu do letoviska, je nápomocen při ubytování, organizuje informační schůzky podle vyhlášených 

časů, kde poskytuje potřebné informace k pobytu, pomáhá při řešení nahodilých událostí, nabízí fakultativní 

výlety, organizuje odjezdy zpět do ČR. Delegát není povinen sepisovat případné reklamace klienta, nemá 

oprávnění využívat služební telefon k řešení soukromých záležitostí klienta, nemůže ovlivnit přidělení Vašeho 



pokoje (např. polohu apod.) a má právo odmítnout okamžité rozhodnutí. Nemůže rozhodnout o věcech, které 

mu nepřísluší. Má povinnost přečíst a přijmout reklamaci. 

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE: 

Závěrečné pokyny k uskutečnění Vašeho zájezdu nebo výletu, ubytovací poukazy tzv. vouchery, letenky, 

jízdenky, vstupenky apod. budou předány po 100% úhradě objednaných služeb zákazníkem způsobem 

dohodnutým při uzavření smlouvy o zájezdu. 

Tyto VSP CK jsou účinné od 31. 01. 2018, když tímto dnem nahrazují předchozí verzi VSP CK. 


