
SMLOUVA O ZÁJEZDU
uzavřená dle § 2521 a násl. občanského zákoníku

číslo smlouvy (=rezervační číslo)
cestovní agentura / obchodní zástupce

VŠECHNY ZÁJEZDY POŘÁDANÉ CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ STEFANNY s.r.o. JSOU PLNĚ POJIŠTĚNY VE SMYSLU ZÁK. Č. 159/1999 Sb.

Cestovní kancelář STEFANNY s.r.o. (pořadatel)
Horní nám. 54
746 01 Opava

IČ: 26847019
DIČ: CZ26847019

KB Opava 86-7003750247/0100 
Společnost je zapsána v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě - oddíl C, vložka 50315.

ROZSAH SLUŽEB / ZÁJEZD:      

země, destinace: stravování:          bez stravy         snídaně         polopenze         plná penze        all inclusive

termín zájezdu:    počet nocí:

místo pobytu: doprava:          letecky                         busem                         let./bus                         vlastní

název ubytování: nástupní místo:

typ ubytování: cestovní pojištění GENERALI 
včetně pojištění STORNA zájezdu ANO /        NE

Ubytování je v souladu s právnímí předpisy cílové země.

Zákazník (objednavatel)                                                   telefon: e-mail:
příjmení jméno datum narození rodné číslo adresa: ulice, město, PSČ

1.

Zákazník uzavírá s cestovní kanceláří STEFANNY s.r.o. tuto smlouvu podle zákona i ve prospěch následujícíh osob č. 159/1999 Sb.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
Údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a požadovaných zdravotních dokladech pro cestu a pobyt v cílové zemi jsou uvedeny na www.mzv.cz
KALKULACE CENY

Základní cena Sleva /os. Název slevy / akce Příplatek Název příplatku Cena za osobu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CENA CELKEM                                      

POKYNY K ZÁJEZDU VYZVEDNU:                      v CK STEFANNY               zaslat poštou na adresu              u proviz.prodejce                   zaslat e-mailem

Záloha I. splatná do: zaplacená dne:

Záloha II. splatná do: zaplacená dne:

Doplatek splatný do: zaplacený dne:

PLATBA                                                       bankovním převodem (jako var.symbol uveďte rodné č. objednavatele)                       platba v hotovosti                         faktura (číslo)

DOPLNĚNÍ SMLOUVY O ZÁJEZD POŽADAVEK / PŘÁNÍ KLIENTA BEZ NÁROKU
(není považováno za součást služeb sjednaných touto smlouvou o zájezdu)

Max. hmotnost zavazadel 15 kg/os. + 5 kg/os. příruční  
Nadváha zavazadel + 8 kg, + 17 kg, nadrozměrná zavazadla (za příplatek)
Ceník k dispozici na www.stefanny.cz nebo u prodejců zájezdů.

Pořadatel se zavazuje na základě této smlouvy o zájezdu a v souladu s jejími podmínkami poskytnout zákazníkovi výše specifi kovaný soubor služeb cestovního ruchu /zájezd/ a zákazník se zavazuje zaplatit 
celkovou smluvní cenu a případné další poplatky, které je podle smlouvy o zájezdu povinen zaplatit a nejsou zahrnuty v celkové smluvní ceně. Jsou-li ve smlouvě uvedeni i Další zákazníci, prohlašuje Zákazník, 
který tuto smlouvu podepsal, že byl k jejímu uzavření zmocněn a Smlouvu uzavírá i jejich jménem. Zákazník tímto přebírá ručení za splnění závazku uhradit cenu Zájezdu i za Další zákazníky. Dalším ujednáním 
této Smlouvy, zejména označení způsobu, jakým by měl Zákazník uplatnit své právo z porušení povinnosti Pořadatele, údaje o lhůtě, ve které může své právo uplatnit, údaj o poplatcích, které nejsou zahrnuty 
do souhrnné ceny, odstupné, které Zákazník Pořadateli uhradí v případě zrušení zájezdu a další důležitá ujednání jsou uvedena ve Všeobecných podmínkách pořadatele, obsažených v aktuálním katalogu nebo 
na webových stránkách www.stefanny.cz. Podpisem této smlouvy o zájezdu stvrzují, že mi byl předán katalog cestovní kanceláře /event. písemná dodatečná nabídka zájezdu/ s uvedením hlavních charakte-
ristických znaků ubytovacího místa, polohy, kategorie a stupně vybavenosti ubytování v souladu s právními předpisy příslušného státu, doprava, jejím druhu,charakteristice a kategorii dopravního prostředku, 
jakož i údaj o trase cesty, stravování, údaj o jeho způsobu a rozsahu uvedeny v aktuálním katalogu Pořadatele, že jsem byl/a s touto charakteristikou seznámen/a a že je nedílnou součástí této smlouvy. Svým 
podpisem této smlouvy dále stvrzují, že jsem byl/a seznámen/a s platným Ceníkem zájezdu a Všeobecnými smluvními podmínkami Pořadatele, které jsou součástí této smlouvy a souhlasím s nimi, a to jménem 
všech cestujících osob uvedených na této smlouvě, které mne k jejich přihlášení a účasti na zájezd a akceptaci podmínek pro účast na zájezd zmocnily.
Podpisem této smlouvy dále stvrzují že jsem byl Pořadatelem před jejím uzavřením informován o pasových a vízových požadavcích pro všechny ve smlouvě uvedené zákazníky, o lhůtách pro jejich vyřízení 
a o požadovaných zdravotních dokladech v místě pobytu zájezdu a dále mi byl předán doklad o pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku, vystavený pojistitelem. Souhlasím se zpracováním osobních 
údajů v souladu se zákonem č.101/2000Sb. Tento souhlas Zákazník udílí na dobu neurčitou. Zákazník dále prohlašuje, že výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen i za další účastníky 
zájezdu, v jejichž prospěch smlouvu o zájezdu uzavírá, a že byl k udělení takového souhlasu dalšími účastníky zájezdu zmocněn.
V případě, že součástí celkové ceny zájezdu je i komplexní pojištění Generali, pak podpisem této smlouvy potvrzuji,že jsem před jejím uzavřením byl/a seznámen/a s pojistnými podmínkami.
Dále stvrzují, že před podpisem smlouvy o zájezdu mi byly předány Všeobecné podmínky Pořadatele, byl/a jsem seznámen/a s údaji a informacemi uvedenými ve smlouvě o zájezdu, zcela jsem jim porozu-
měl/a a ustanovení v nich obsažená výslovně přijímám.

Datum  Podpis objednavatele /zmocněný k podpisu i ostatními zákazníky/    Razítko a podpis obch. zástupce Razítko a podpis CK STEFANNY

STEFANNYSTEFANNY

Tel.   : 553 710 569
Mob.: 606 748 863
info@stefanny.cz, opava@stefanny.cz
www.stefanny.cz



Tyto všeobecné podmínky účasti na  zájezdech 
(dále jen VOP) platí od 02.12.2013 a jsou platné pro 
všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního 
ruchu cestovní kanceláře provozované společností 
Cestovní kancelář STEFANNY s.r.o., IČ 26847019, se 
sídlem Opava, Vančurova 53, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl 
C, vložka 50315 (dále jen CK). Tyto VOP tvoří nedíl-
nou součást cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy 
uzavřené mezi zákazníkem a CK. Za zákazníka se po-
važuje jakákoliv fyzická nebo právnická osoba a dále 
i osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena.

1. Vznik a předmět smluvního vztahu
1.1. Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří (dále jen 
CK) a  zákazníkem vzniká na  základě zákazníkem 
(příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané 
písemné smlouvy o  zájezdu potvrzené CK případ-
ně jejím zplnomocněným zástupcem, na  základě 
zmocnění uděleného v písemné plné moci. Podpi-
sem smlouvy o zájezdu zákazník zároveň potvrzuje, 
že pro účely přepravy v  rámci smlouvy mu byly 
předloženy přepravní podmínky vydané příslušnou 
společností, která přepravu zajišťuje a že jsou pro něj 
práva a povinnosti vyplývající z těchto přepravních 
podmínek závazné. Předáním vyplněné a podepsa-
né smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že tyto VOP 
uznává a souhlasí s nimi.
1.2. Obsah smlouvy je určen katalogem, dalšími 
nabídkami, těmito VOP a  případnými dalšími pod-
mínkami přiloženými k cestovní smlouvě. Katalogy 
zájezdů jsou vydávány ve  velkém předstihu. CK si 
proto vyhrazuje právo oznámit před uzavřením 
smlouvy změny údajů uvedených v  katalogu zá-
jezdů. V  takovémto případě, kdy údaje v  cestovní 
smlouvě a v katalogu se odlišují, jsou závazné údaje 
uvedené v cestovní smlouvě.
1.3. Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních 
stran při prodeji zájezdů ve smyslu §1 odst. 1 zákona 
č.159/1999 Sb. nebo jednotlivých služeb cestovního 
ruchu dle požadavku zákazníka.

2. Cena zájezdu a jeho změna
2.1. Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená 
na  smlouvě o  zájezdu. Případné slevy, vyhlášené 
CK po datu podpisu cestovní smlouvy zákazníkem, 
nezakládají právo zákazníka na  snížení již potvr-
zené ceny.
2. 2. CK je oprávněna do 21. dne před realizací zá-
jezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu 
v  případě, že dojde k  některému z  následujících 
důvodů:
a) zvýšení ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot. 
Ceny zájezdů jsou vázány na cenu leteckého paliva 
650 USD/MT při průměrné měsíční ceně ropy IPE 
Brent Crude Oil až do výše 110 USD/barel. Při prů-
měrné měsíční ceně ropy IPE Brent Crude Oil nad 
110 USD/barel se palivové příplatky budou doplácet 
podle tabulky uvedené v katalogu na str. 5.
b) zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letišt-
ních, bezpečnostních a přístavních poplatků. CK je 
v  takovém případě oprávněna jednostranně zvýšit 
cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě 
na osobu. Při 100% úhradě zájezdu do 28.2.2014 
bude cena dodržena i v případě nutného navý-
šení ceny.
c) zvýšení směnného kurzu české koruny použitého 
pro stanovení ceny zájezdu v  průměru o  více než 
10 % (pokud se kurz Kč zvýší o více než 10 % oproti 
kurzu ČNB platnému k 15. 11. roku předcházejícímu 
rok konání zájezdu, bude cena zvýšena o 1 % za kaž-
dé 1 % nárůstu kurzu Kč.
2.3. Zákazník je povinen do 5 dnů od účinnosti ozná-
mení o zvýšení ceny zájezdu uhradit CK rozdíl v ceně 
zájezdu. Při porušení závazku úhrady navýšené ceny 
zájezdu ze strany zákazníka má CK právo od smlou-
vy o zájezdu odstoupit, tím není dotčeno právo CK 
na náhradu škody.
2.4. Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než 
výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi 
změnu smlouvy (viz čl. 5.).

3. Platební podmínky
3.1. CK má právo na  zaplacení objednaných slu-
žeb před jejich poskytnutím. Jakákoliv platba dle 
smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou oka-
mžikem připsání příslušné částky na účet CK vedený 
u  peněžního ústavu nebo zaplacením v  hotovosti 
v  prodejně CK případně u  k  tomu zplnomocněné-
ho obchodního zástupce. Při nedodržení stano-
veného termínu úhrady zákazníkem má CK právo 
od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit 
odstupné dle bodu 6.5, čímž není dotčeno právo CK 
na náhradu škody.
3.2. Cestovní kancelář je oprávněna požadovat zálo-
hu ve výši minimálně 50% z celkové ceny zájezdu. 
V případě nákupu zájezdu do 31. 12. 2013 zákazník 
může uhradit pouze zálohu ve  výši 1  500 Kč (+pří-
padné pojištění). Druhá záloha do výše 30% z celko-
vé ceny zájezdu musí být uhrazena do 31. 1. 2014, 
případně do 60 dnů před zahájením zájezdu (podle 
toho, co nastane dřív). Celková cena zájezdu musí 
být uhrazena do 30 dnů před zahájením zájezdu.
3.3. V případě zájezdu Last minute musí být úhrada 
celkové ceny zájezdu provedena v  době platnosti 
rezervace. Poplatky za  změny v  knihování a  od-
stoupení od smlouvy (odstupné dle bodu 6.5) jsou 
splatné ihned.
3.4. Zákazník má nárok na  poskytnutí služeb dle 
sjednané smlouvy jen při včasném zaplacení ceny 
zájezdu v celé sjednané výši.

4. Práva a povinnosti zákazníka
4.1. K základním právům zákazníka patří:
• právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb
• právo na  dodatečné informace, pokud nebyly 
uvedeny v katalogu, zvl. kontakt osobu, na kterou se 
zákazník v případě nesnází může obrátit (místní zá-
stupce CK, zastupitelský úřad – adresa a telefon), po-
drobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou 
resp. zástupcem CK v místě pobytu nezletilé osoby, 
jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba
• právo být seznámen s  případnými změnami pro-
gramu zájezdu, rozsahu služeba ceny
• právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením 
čerpání služeb odstoupením od  smlouvy za  pod-
mínek dle čl. 6.
• právo na reklamaci vad v souladu s čl. 8.
• právo na  ochranu osobních údajů, která uvádí 
v cestovní smlouvě a v dalších dokumentech
• právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad 
o povinném smluvním pojištění CK pro případ jejího 
úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky 
pojištění a způsob oznámení pojistné události
• u zájezdů právo na poskytnutí dalších písemných 
informací nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu 
o všech skutečnostech, které jsou pro účast na zájez-
du důležité a jsou CK známy
4.2. K základním povinnostem zákazníka patří:
• poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řád-
nému zabezpečení a  poskytnutí služeb, zejména 
úplné a  pravdivé vyplnění potřebných formulářů 
a předložení potřebných dokladů
• zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled 
dospělého účastníka v  průběhu zájezdu, obdobně 
zajistit doprovod a  dohled osob, jejichž zdravotní 
stav to vyžaduje
• v případě, že osoby od 15 do 18 let cestují samo-
statně, musí si zajistit písemný souhlas zákonného 
zástupce s uzavřením smlouvy
• nahlásit účast cizích státních příslušníků
• zaplatit cenu zájezdu v souladu s čl. 3. těchto pod-
mínek a prokázat to dokladem o zaplacení
• převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb 
a řádně si je zkontrolovat
• dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu
• při cestách do  zahraničí mít u  sebe všechny do-
klady požadované pro vstup do  příslušných zemí 
(cestovní doklad, víza, atp.); cizí státní příslušníci 
jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u za-
stupitelství zemí, kam cestují, resp. kterými budou 
projíždět, a potřebná víza si obstarat sami
• řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné cestov-
ní kanceláří určené osoby a  dodržovat stanovený 
program, dodržovat předpisy platné v  navštívené 
zemi, resp. místě a  objektu; v  případě porušení 
právních předpisů nebo závažného narušování 
programu či průběhu zájezdu je CK oprávněna zá-
kazníka ze zájezdu vykázat, přičemž tento ztrácí ná-
rok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu 
nevyužitých služeb
• veškeré závady a  odchylky od  sjednaných služeb 
reklamovat bezodkladně po  jejich zjištění nejlépe 
na  místě u  zástupce CK a  poskytnout součinnost 
nezbytnou k jejich odstranění
• zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit 
nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu, dodava-
tele služeb CK či ohrozit či poškodit jméno CK

• uhradit škodu, kterou způsobil v  dopravním pro-
středku nebo v  ubytovacím a  jiném zařízení, kde 
čerpal služby zajištěné dle smlouvy o zájezdu.
4.3. K základním povinnostem právnické osoby jako 
zákazníka dále patří:
• seznámit své účastníky s těmito VOP i dalšími infor-
macemi, které od CK obdrží
• zabezpečit, aby účastníci plnili povinnosti zá-
kazníků
• pokud je předmětem smlouvy zájezd, pak sezná-
mit účastníky s dokladem o povinném pojištění CK

5. Změny sjednaných služeb
5.1. CK je oprávněna provádět změny a  odchylky 
od  dohodnutého obsahu smlouvy. Jedná se ze-
jména o  změny dopravy, letecké společnosti, typu 
letadla, trasy a termínu letu, mezipřistání, programu 
zájezdu a  poskytovaných služeb, pokud z  vážných 
důvodů není možné původně dohodnutý program 
a služby dodržet. / tzv. vyšší moc/
5.2. CK není odpovědna za  nesplnění svých závaz-
ků, povinností a  škodu způsobenou porušením 
právní povinnosti, pokud porušení bylo způsobeno 
zákazníkem.
5.3. CK není odpovědna za nesplnění svých závazků, 
povinností a škodu způsobenou porušením právní 
povinnosti, pokud porušení bylo způsobeno třetí 
osobou, která není spojená s poskytováním zájezdu.
5.4. CK není odpovědna za nesplnění svých závazků, 
povinností a  škodu způsobenou neodvratitelnou 
událostí, kterou nebylo možno předpokládat nebo 
byla nevyhnutelná a nemohlo jí být zabráněno ani 
při vynaložení veškerého úsilí, které lze po cestovní 
kanceláři požadovat
5.5. CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd a odstoupit 
od  smlouvy o  zájezdu, jestliže nebylo dosaženo 
minimálního počtu účastníků nutného pro konání 
zájezdu. Tento minimální počet je stanoven na  45 
osob u zájezdů s leteckou dopravou a 35 osob u zá-
jezdů s  autokarovou dopravou. Cestovní kancelář 
je oprávněna v takovém případě zrušit zájezd, nej-
později však 10 dní před zahájením zájezdu a v téže 
lhůtě je cestovní kancelář povinna o zrušení zájezdu 
informovat zákazníka. CK si dále vyhrazuje právo 
zrušit zájezd nebo jednotlivé služby a  odstoupit 
od  cestovní smlouvy v  důsledku neodvratitelné 
události, které nemohla zabránit ani při vynaložení 
veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat. 
Dojde-li ke zrušení zájezdu a odstoupení od smlou-
vy podle tohoto čl. 5.5, není CK odpovědna za takto 
způsobenou škodu a není povinna hradit jakékoliv 
pokuty. 
5.6. Jestliže CK neposkytne všechny služby nebo je-
jich podstatnou část řádně a včas, třebaže se k tomu 
smlouvou zavázala, je CK povinna bez zbytečného 
odkladu a  bezplatně provést taková opatření, aby 
mohl zájezd pokračovat příp., aby zákazník mohl 
služby čerpat, zejména je povinna zabezpečit ná-
hradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné 
nebo se přibližující původně dohodnutým podmín-
kám a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší možné 
míře docílen účel služeb a zachováno zaměření zá-
jezdu. V takovém případě je CK povinna:
• zabezpečit náhradní program a  služby v  rozsahu 
a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k pů-
vodním podmínkám, resp. odpovídající zaměření 
zájezdu
• vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu služeb nepo-
skytnutých vinou CK, za  které nebylo poskytnuto 
náhradní plnění
• poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které 
byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty 
v plném rozsahu a kvalitě
• V případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby 
stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v  jiném 
hotelu stejné nebo vyšší třídy), pak případný rozdíl 
v ceně uhradí CK z vlastních prostředků.
• V případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby 
nižší kvality, vrátí zákazníkovi rozdíl v ceně.
5.7. CK si vyhrazuje právo na  změnu nebo zrušení 
nástupního či svozového místa k  odjezdu na  zá-
jezd a od návratu ze zájezdu v případě nenaplnění 
minimálního počtu 6 osob nutného k zajištění této 
služby. V  případě zrušení nástupního nebo svozo-
vého místa CK vrátí zákazníkovi částku zaplacenou 
za tyto služby.
5.8. CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časo-
vého programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvo-
du rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných 
okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, do-
pravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CK 
nemohla ovlivnit ani předvídat a  kterým nemohlo 
být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, 
které lze po cestovní kanceláři požadovat. V tomto 
případě není CK odpovědna za  takto způsobenou 
škodu a není povinna hradit jakékoliv pokuty.
5.9. Přeruší-li cestovní kancelář zájezd z důvodu vyš-
ší moci, je povinna učinit veškerá opatření k dopravě 
cestujícího zpět na místo odjezdu nebo na jiné mís-
to návratu, s nímž zákazník souhlasil.
5.10. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká od-
jezd/odlet na zájezd, má CK nárok na plnou úhradu 
ceny zájezdu.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, 
odstupné
6.1. Zákazník má před zahájením zájezdu právo 
na  odstoupení od  smlouvy a  vrácení zaplacené 
ceny nebo zálohy, příp. na převod zaplacené částky 
na  úhradu ceny náhradního plnění bez účtování 
jakéhokoliv odstupného v následujících případech:
• pokud nepřijme návrh CK na změnu smlouvy
• pokud CK poruší své povinnosti stanovené smlou-
vou nebo zákonem
• při zrušení zájezdu cestovní kanceláří
• při změně termínu konání zájezdu o více než 3 dny
• při změně ceny zájezdu s  výjimkou případů uve-
dených v čl. 2.
• při závažné změně ubytování u pobytových zájez-
dů – za závažnou změnu se nepovažuje, je-li nové 
ubytování v  objektu stejné nebo vyšší kategorie 
ve stejné oblasti
• při závažné změně způsobu přepravy
6.2. Za závažnou změnu přepravy se nepovažuje:
• změna příjezdové nebo odjezdové trasy, změna 
nebo zrušení nástupního nebo svozového místa
• změna odletového (odjezdového) či příletového 
(příjezdového) místa oproti původně stanovenému. 
(V takovém případě zajistí CK na vlastní náklady ná-
hradní dopravu z (do) původně stanoveného místa, 
popř. uhradí náklady na dopravu do výše jízdného 
autobusem či vlakem 2. třídy.)
• změna trasy letu, uskutečnění mezipřistání, změna 
letecké společnosti, typu letadla a let. řádu.
6.3. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhů-
tě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se 
za to, že s její změnou souhlasí.
6.4. Doporučuje se, aby oznámení o  odstoupení 
od smlouvy zákazník sepsal formou záznamu v pro-
dejním místě, kde služby zakoupil nebo na  toto 
prodejní místo zaslal doporučenou poštou, příp. ji-
ným prokazatelným způsobem. Účinky odstoupení 
od smlouvy nastávají dnem prokazatelného doruče-
ní odstoupení do CK, a to zejména dnem sepsání zá-
znamu, příp. dnem doručení písemného oznámení 
na prodejní místo, kde si zákazník službu zakoupil, 
nebo na adresu sídla CK. Z lékařského hlediska těho-
tenství není nemoc, neurčí-li lékař jinak. Toto se ne-
týká základního stornopoplatku při stornu více než 
36 dní před odjezdem zájezdu, který není pojištěný.
6.5. Není-li důvodem odstoupení od  smlouvy po-
rušení povinností CK stanovené smlouvou nebo 
odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením čerpání 
služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je 
zákazník povinen zaplatit CK následující odstupné. 
Stornovací poplatek se účtuje za každého jednoho 
přihlášeného zákazníka z  celkové ceny zájezdu 
v následující výši:
* 1 000,- Kč/os. /vč.dětí/ ode dne přihlášení, nejpoz-
ději však 36. den před plánovaným odjezdem,
* 10% z  ceny zájezdu, v  době zrušení mezi 35-29 
dnem před plánovaným odjezdem,
* 30% z  ceny zájezdu, v  době zrušení mezi 28-22 
dnem před plánovaným odjezdem,
* 50% z  ceny zájezdu, v  době zrušení mezi 21-15 
dnem před plánovaným odjezdem,
* 70% z  ceny zájezdu, v  době zrušení mezi 14-8 
dnem před plánovaným odjezdem,
* 90% z ceny zájezdu, v době zrušení mezi 7-4 dnem 
před plánovaným odjezdem,
* 100% z ceny zájezdu 3 dnů a méně před plánova-
ným odjezdem.
6.6. Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena 
za  všechny stornované osoby včetně všech objed-
naných fakultativních služeb.
6.7. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní 
náklady CK a smluvně sjednané nebo právním před-
pisem stanovené náhrady dodavatelům služeb CK.

6.8. V  případě storna jedné osoby ve  dvojlůžko-
vém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek 
za  jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při 
obsazení studia/apartmánu nižším počtem osob.
6.9. Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplat-
ků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, 
kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se 
nezapočítává den zahájení zájezdu (odletu, odjezdu 
či nástupu na zájezd).
6.10. CK má právo jednostranně započíst odstupné 
se vzájemnou pohledávkou zákazníka na  vrácení 
zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu.
6.11. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu své-
volně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze 
zaplacených služeb, nemá nárok na fi nanční náhra-
du za nečerpané služby.
6.12. Dodatečné změny v  knihování na  přání zá-
kazníka
• Do  10. dne před zahájením zájezdu může zákaz-
ník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho 
zúčastní jiná osoba v  oznámení uvedená. Dnem 
doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává 
zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení 
nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestov-
ní smlouvou. Původní a  nový zákazník společně 
a  nerozdílně odpovídají za  zaplacení ceny zájezdu 
a  úhradu nákladů s  překnihováním spojených 
ve  výši 500 Kč za  osobu. Od  10. dne před odletem 
se zákazníkem požadovaná změna knihování pova-
žuje za odstoupení zákazníka od smlouvy a zákazník 
je v  tomto případě povinen uhradit odstupné dle 
článku 6.
• Zákazníkem požadovaná změna termínu odjezdu, 
destinace, hotelu, místa odletu a  příletu je vždy 
posuzována jako odstoupení od  smlouvy a  uza-
vření smlouvy nové. Nová cestovní smlouva, bude 
uzavřena dle aktuální nabídky platné v době jejího 
uzavření.
6.13. CK upozorňuje zákazníky, že v  ceně zájezdů 
není zahrnuto pojištění stornopoplatků v  případě 
zrušení zájezdu, a proto všem doporučuje připlacení 
fakultativního cestovního pojištění.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany CK
7.1. CK může, mimo jiné, odstoupit od  cestovní 
smlouvy v těchto případech:
• před zahájením zájezdu z důvodů zrušení zájezdu 
cestovní kanceláří. Zákazník je neprodleně informo-
ván a je mu nabídnuta nová cestovní smlouva nebo 
vrácena zaplacená částka.
• z důvodu porušení povinností zákazníkem. Pokud 
cestovní kancelář odstoupí od  smlouvy z  důvodu, 
chování zákazníka proti dobrým mravům např. 
tím, že zákazník ohrožuje život a  zdraví své pří-
padně ostatních zákazníků či pracovníků cestovní 
kanceláře, hrubým způsobem vážně narušuje prů-
běh cesty nebo pobytu, pak zákazník nemá nárok 
na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly 
čerpány, a dále je povinen uhradit CK veškeré více 
náklady, které cestovní kanceláři vznikly (např. 
náklady spojené se zpáteční dopravou) a případně 
vzniklou škodu.
• v  důsledku tzv. vyšší moci, tj. z  příčin, kterým CK 
nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. 
CK má v tomto případě právo na úhradu dosud po-
skytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvo-
dů vyšší moci je CK povinna učinit veškerá opatření 
k dopravení cestujících zpět.

8. Reklamace, odpovědnost za  škody, reklamač-
ní řád
8.1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých 
služeb je objektivně nižší, než bylo sjednáno v ces-
tovní smlouvě, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Vše-
obecné podmínky blíže upravující smluvní ujednání, 
vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Zákazník je 
povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného 
odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, po-
kud možno na místě samém, což umožní odstranění 
vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje 
průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyří-
zení reklamace. Uplatnění reklamace může zákazník 
provést např. ústně nebo písemně, nejpozději však 
do  jednoho měsíce od  skončení zájezdu, není-li 
v  právních předpisech pro jejich uplatnění stano-
vena lhůta jiná.
8.2. CK je povinna přijmout reklamaci v  kterékoli 
provozovně, sídle nebo místě podnikání, případ-
ně v  místě poskytované služby u  průvodce nebo 
jiného CK pověřeného pracovníka. CK je povinna 
zákazníkovi vydat písemné potvrzení o  tom, kdy 
zákazník právo uplatnil, a  dále potvrzení o  datu 
a  způsobu vyřízení reklamace případně písemné 
odůvodnění zamítnutí reklamace.
8.3. Zákazník je povinen poskytnout součinnost 
potřebnou k  vyřízení reklamace, doporučuje se 
zejména podat informace, předložit doklady pro-
kazující skutkový stav, specifi kovat své požadavky 
co do důvodu a výše apod. Umožňuje-li to pova-
ha věci, musí zákazník umožnit přístup do  pro-
storu, který mu byl pronajat k  ubytování, aby se 
oprávněný pracovník přesvědčil o  oprávněnosti 
reklamace. Doporučuje se písemné podání rekla-
mace, ve kterém zákazník uvede své osobní údaje, 
předmět reklamace a požadavek na způsob jejího 
vyřízení. Reklamační protokol podepíše průvodce 
zájezdu, vedoucí provozovny nebo jiný CK pově-
řený pracovník i  zákazník. Zákazník obdrží jedno 
vyhotovení tohoto reklamačního protokolu.
8.4. V  případech, kdy je reklamace posouzena 
jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení 
reklamace v  bezplatném odstranění vady služby 
nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí 
náhradní služby. Jinak cestovní kancelář poskytne 
přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. 
Tím není dotčeno právo zákazníka v  případech 
stanovených v  právních předpisech či v  přípa-
dech výslovně sjednaných s  cestovní kanceláří 
od smlouvy odstoupit.
8.5. CK nenese žádnou odpovědnost a  neručí 
za  úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u  slu-
žeb a  akcí nesjednaných v  cestovní smlouvě, 
pořádaných jinými subjekty, které si zákazník ob-
jedná na místě samém u hotelu či jiné organizace. 
Za předmět reklamace se taktéž nepovažují škody 
a  majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou 
předmětem smluvní úpravy pojistného krytí po-
jišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním 
pojištění, ani takové škody a majetkové újmy, kte-
ré jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, 
pokud odpovědnost CK není v  těchto případech 
dána ze zákona.
8.6. Dojde-li k  okolnostem, jejichž vznik, průběh 
a  následek není závislý na  činnosti a  postupu CK 
(vis major) nebo k okolnostem na straně zákazní-
ka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti 
nevyužije objednané, zaplacené a  cestovní kan-
celáří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, 
nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.
8.7. CK neodpovídá za  škodu, pokud byla způ-
sobena:
• zákazníkem
• třetí osobou, která není spojena s poskytováním 
zájezdu
• neodvratitelnou událostí, které nemohlo být za-
bráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které 
lze požadovat.
8.8. Výše náhrady škody za  závazky z  cestovní 
smlouvy, týkající se letecké dopravy, je omezena 
v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je 
ČR vázána. V letecké přepravě se tak odpovědnost 
za  škodu řídí Úmluvou o  sjednocení některých 
pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. 
5. 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále naříze-
ním Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 
č. 2 027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 
13. května 2002
8.9. Práva a povinnosti zákazníka při přepravě ces-
tujících a  zavazadel se řídí Přepravními podmín-
kami společnosti zajišťující přepravu. Reklamaci 
zavazadel, odepření nástupu na  palubu, změny 
třídy, zrušení či zpoždění letu se doporučuje uplat-
nit okamžitě po zjištění přímo u příslušné letecké 
společnosti (www.smartwings.com). Za poškození 
či ztrátu zavazadel při letecké přepravě přebírá 
plnou zodpovědnost letecká společnost. Pokud 
dojde při přepravě ke škodě na zavazadlech musí 
být tato skutečnost nahlášena ihned po  příletu 
na příslušném místě na letišti, kde musí být sepsán 
protokol o  poškození či ztrátě zavazadla (P.I.R.), 
který je nezbytný pro další jednání zákazníka 
s  leteckou společností. Náklady spojené s  vyřizo-
váním reklamace nese klient. 
8.10. Vyřízení reklamace musí být provedeno nej-
později do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud 
se CK nedohodne se zákazníkem na delší lhůtě.
8.11. V  ostatním platí ustanovení obecně závaz-
ných právních předpisů.

9. Pojištění
9.1. Povinné smluvní pojištění CK uzavřela pojiště-
ní, na  základě kterého vzniká zákazníkovi přihlá-
šenému na  zájezd ve  smyslu zákona č. 159/1999 
Sb. právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu 
svého úpadku:
• neposkytne zákazníkovi dopravu z  místa pobytu 
v zahraničí do České republiky, pokud je tato dopra-
va součástí zájezdu
• nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu 
zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo
• nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou 
zájezdu a  cenou částečně poskytnutého zájezdu 
v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti. Sou-
časně s těmito VOP předává CK zákazníkovi potvrze-
ní pojišťovny obsahující název pojišťovny, podmínky 
pojištění a způsob oznámení pojistné události (do-
klad o pojištění si vezměte s sebou na cestu). V pří-
padě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava 
z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky, 
pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne 
pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z  místa 
pobytu do  ČR vč. nezbytného ubytování a  stravo-
vání do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu 
vč. nezbytného ubytování a  stravování na  vlastní 
náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění 
pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by 
dopravu, ubytování a  stravování zajišťovala sama. 
Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní 
kanceláři v  důsledku neplnění cestovní smlouvy, 
přecházejí na  pojišťovnu, a  to až do  výše plnění, 
které mu pojišťovna poskytla.
9.2. Fakultativní cestovní pojištění – možnost 
připlatit: Klienti nejsou v  ceně zájezdů pojištěni 
na léčebné výlohy, pojištění na storno zájezdu, od-
povědnost za způsobené škody, pojištění zavazadel, 
zubní ošetření apod. Všem klientům doporučujeme 
uzavřít prostřednictvím CK fakultativní komplexní 
cestovní pojištění, které kryje všechny tyto přípa-
dy. Při sjednání tohoto pojištění obdrží zákazník 
současně s cestovní smlouvou i Pojistné podmínky. 
V případě zakoupení zájezdu, který je organizován 
jiným touroperátorem, platí pojistné podmínky 
tohoto organizátora zájezdu. Upozorňujeme, že 
tyto podmínky mohou být odlišné od  podmínek 
CK STEFANNY. Pro zajištění pojištění je bezpodmí-
nečně nutné uvést na  cestovní smlouvu data na-
rození všech účastníků zájezdu. Pojištění musí být 
uzavřeno pro všechny osoby na  cestovní smlouvě. 
Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem 
a pojišťovnou, CK je pouze prostředníkem při sjed-
návání pojistné smlouvy. Zákazník bere na vědomí, 
že pokud nevyužije doporučení CK uzavřít jejím pro-
střednictvím pojištění, není CK povinna (nad daný 
zákonný rámec) cokoliv nepojištěnému zákazníku 
při nastalé pojistné události poskytnout a zákazník 
nese sám veškerá rizika s tím související.

Pojistné krytí cestovního pojištění pro pobyt na úze-
mí „Evropa“:
Léčebné výlohy vč. repatriace  ................1.700.000,-Kč
Přivolání opatrovníka  .......................................50.000,-Kč
Úrazové pojištění:
• smrt následkem úrazu  ............................... 100.000,-Kč
• trvalá invalidita následkem úrazu  ......... 200.000,-Kč
• Poškození, zničení či ztráta zavazadel  ....10.000,-Kč
Odpovědnost za způsobenou škodu:
• na zdraví  ........................................................1.000.000,-Kč
• na majetku  ...................................................1.000.000,-Kč
• fi nanční náhrada  ............................................50.000,- Kč
Nadstandardní asistenční a právní služby:
• kauce  ................................................................ 300.000,- Kč
• fi nanční půjčka ................................................ 20.000,- Kč
• náhradní doklady  ...........................................20.000,- Kč
Zrušení účasti na zájezdu ze stanovených důvodů
•  80 % skutečně vzniklých nákladů, maximálně  .........  

 .................................................................................10.000,-Kč
•  maximální limit pojistného plnění pro pojištění 

storna lze navýšit na 20.000 Kč za paušální příplatek 
k celkovému pojistnému.......................150,-Kč/osoba

Pojištění léčebných výloh platí mimo území České 
republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je 
pojištěný státním občanem nebo má-li na  tomto 
území trvalé bydliště. Osoba, která není občanem 
České republiky a platí na jejím území po dobu min. 
1 roku zdravotní pojištění, je možné také pojistit. 
Pojištění se řídí příslušnými ustanoveními občan-
skoprávních předpisů, všeobecnými pojistnými 
podmínkami pro cestovní pojištění a  příslušnými 
zvláštními pojistnými podmínkami. Pojištěný svým 
podpisem na cestovní smlouvě potvrzuje, že se se-
známil s všeobecnými pojistnými podmínkami pro 
cestovní pojištění a  zvláštními pojistnými podmín-
kami, týkajícími se sjednaného pojištění a  souhlasí 
s  jejich zněním. Pojištěný tímto dále zmocňuje po-
jistitele k  jednání o  jeho zdravotním stavu s  ošet-
řujícími lékaři a  zdravotnickými zařízeními. Dále 
v případě škodní události zprošťuje ošetřující lékaře 
a  zdravotnická zařízení mlčenlivosti a  zavazuje se 
poskytnout pojistiteli kontakt na ně bez zbytečného 
odkladu. Pojištěný souhlasí s  tím, aby jeho osobní 
údaje (adresní a  identifi kační, uvedené v  pojistné 
smlouvě) a údaje o zdravotním stavu byly zpracová-
vány správcem Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 
132, 120 84 Praha 2 a jejími smluvními zpracovateli 
splňující podmínky zákona č.101/2000 Sb. pro účely 
pojišťovací činnosti a  dalších činností vymezených 
zákonem 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a to po dobu 
nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, ply-
noucích ze závazkového právního vztahu a  dále 
po  dobu vyplývající z  obecně závazných právních 
předpisů. Pojištěný souhlasí s  předáváním těchto 
údajů subjektům mezinárodního koncernu Gene-
rali Group a jeho zajišťovacím partnerům v souladu 
s  právními předpisy pro účely a  dobu, uvedenou 
v  předchozím odstavci. Pojištěný dále prohlašuje, 
že byl ve smyslu § 11 z. č. 101/2000 Sb. informován 
o  svých právech a  povinnostech správce, zejména 
o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dal-
ších právech dle § 21 tohoto zákona. Pojištěný se 
zavazuje, že bez zbytečného odkladu nahlásí jakou-
koliv změnu zpracovávaných osobních údajů. 

10. Další podmínky o některých službách
Další podmínky blíže upravují obsah a  rozsah po-
skytovaných služeb sjednaných cestovní smlouvou 
a z toho plynoucí rozsah či omezení odpovědnosti 
CK. 
10.1. Ubytování a stravování
• Ubytování je obvykle možné v den příjezdu po 14. 
hodině, a  v  den odjezdu se pokoje musí uvolnit 
do  10. hodiny. Stravování, pokud je v  ceně zájez-
du, začíná první stravovací službou, poskytovanou 
po  čase příjezdu a  končí poslední stravovací služ-
bou, poskytovanou před časem odjezdu. Tímto je 
zajištěn dostatečný čas na úklid pokoje. CK nemůže 
garantovat bezprostřední návaznost na  ubytování, 
popřípadě opuštění pokojů/apartmánů na  příjezd 
či odjezd klientů.
• Při rezervaci ubytování v apartmánech je zákazník 
plně zodpovědný za počet lidí, které přihlásí k obý-
vání apartmánu, bez ohledu na jejich věk. Upozor-
ňujeme, že správa apartmánů může odmítnout 
nepřihlášené osoby ubytovat, bez nároku na  jejich 
další reklamaci. Dětské postýlky je nutno si vyžádat 
předem v CK. Studia a apartmány jsou samostatné 
byty s  jednou nebo více ložnicemi s  kuchyňským 
koutem vybaveným základním nádobím, které 
umožňuje přípravu jednoduchých jídel, sprchou 
a  WC a  nejsou vybaveny mycími prostředky. Mají 
většinou 2 pevná lůžka. Ostatní lůžka mohou být 
přistýlky různých rozměrů a nemusí vždy vyhovovat 
dospělé osobě. Toaletní papír se nedoplňuje. K dis-
pozici vám bude pouze jeden při vašem příjezdu. 
• Pokud zvolíte pokoj s  1–2 přistýlkami, počítejte 
s  nižším pohodlím a  je tím omezena průchodnost 
pokoje. Jednolůžkové pokoje často nemají balkon, 
a  tedy nelze ze strany klienta vyžadovat balkon, 
i když je v popisu hotelu u pokojů uveden.   
• Za třílůžkový pokoj je obvykle považován dvoulůž-
kový pokoj s přistýlkou, kterou může být pohovka, 
rozkládací gauč, křeslo, palanda nebo lehátko. 
Přistýlka obvykle neposkytuje stejný konfort jako 
pevné lůžko. Při běžném standardu ubytování se 
mýdlo a šampon obvykle neposkytují, nejsou v ceně 
zájezdu. Hotelové pokoje jsou uklízeny denně, 
(pokud není uvedeno jinak), ložní prádlo, ručníky, 
osušky a toaletní papír jsou měněny průběžně – dle 
kategorie ubytovacího zařízení. Dovolená je pro 
mnohé turisty spojena s bohatým nočním životem. 
Ve všech letních turistických oblastech je nutno po-
čítat se zvýšeným hlukem, zejména však v nočních 
hodinách, způsobeným večerní zábavou letních 
hostů /bary, restaurace, diskotéky a velmi živý pro-
voz aut a motocyklů v nočních hodinách/.
Rovněž animace v hotelích může být hlučná. V uby-
tovacích objektech nemůže CK zajistit absolutní klid 

ani omezit stavební činnost v okolí hotelů. Odlehče-
ný stavební styl může být příčinou poslechu mezi 
jednotlivými místnostmi. K exotice jižních zemí patří 
hmyz, který se přes veškerou snahu personálu může 
v některých ubytovacích kapacitách vyskytovat. Do-
poručujeme proto vzít s sebou repelentní přípravky, 
elektrické strojky s tabletami proti hmyzu. CK nenese 
zodpovědnost za  případně se vyskytující hmyz. 
Ve  většině hotelů je možné si pronajmout trezor 
k uschování cestovních dokladů, peněz a cenností /
za  poplatek/. Doporučujeme této možností využít. 
Za ztracené věci, které nebudou uschovány v hote-
lovém trezoru, ubytovací zařízení neručí a CK nenese 
zodpovědnost za jejich ztrátu nebo krádež. 
• Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany ho-
telu a CK na něj nemá vliv.
• Při nákupu zájezdu na poslední chvíli za zvýhodně-
nou cenu akceptuje zákazník skutečnost, že snížení 
ceny a  zajištění na  poslední chvíli může souviset 
i s nižší úrovní některých služeb než jaké jsou zajiš-
těny při nákupu za katalogové ceny. V tomto případě 
má zákazník nárok na poskytnutí všech zaplacených 
služeb, ale není oprávněn reklamovat jejich případ-
nou nižší kvalitu nebo změnu.
• Při objednání stravy v  hotelích je obvykle nutno 
objednat stejnou stravu pro všechny osoby, které 
spolu sdílí pokoj, a to na celou dobu pobytu. Počet 
objednaných stravovacích služeb musí být stejný 
jako počet noclehů a nelze uplatňovat nárok na vrá-
cení částky v  případě, že nebylo možno některou 
službu poskytnout z  důvodu pozdního příjezdu či 
brzkého odjezdu z hotelu. způsob stravování je uve-
den v popisu hotelu v katalogu. Nabídka stravování /
bohatost a pestrost/ odpovídá kategorii hotelu a ze-
jména místním zvyklostem a  norem zahraničního 
partnera. CK nemůže ovlivnit případně opakování 
nabídky jídel. Nápoje k jídlům kromě snídaní a stra-
vování s programem ,,all inclusive“ nejsou zahrnuty 
v cenách zájezdu. U ubytování s možností vlastního 
vaření jsou k dispozici kuchyňky vybavené většinou 
dvou-plotýnkovým vařičem a  lednicí. Kuchyňské 
vybavení se skládá pouze ze základního nádobí, 
omezená je rovněž možnost pečení v pečící troubě. 
V  jižních krajích nedoporučujeme konzumaci vody 
přímo z vodovodu, nýbrž zakoupení pitné vody.
• Zákazník bere na vědomí, že při rezervaci poloviny 
dvoulůžkového pokoje, musí být započítána přirážka 
k ceně jako za rezervaci jednolůžkového pokoje, po-
kud se nenajde další účastník.
10.2. Doprava
• První a poslední den zájezdu jsou určeny především 
k  zajištění dopravy, transferů a  ubytování a  nejsou 
považovány za dny plnocenného rekreačního poby-
tu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat eventuální 
zkrácení zájezdu.
• Z hlediska délky trvání letu může let částečně nebo 
i zcela zasahovat do dne následujícího.
• CK neručí za případné zpoždění z technických dů-
vodů, z důvodů nepříznivého počasí, příp. z důvodu 
přetížení letových koridorů, komunikací, hraničních 
přechodů, stávek či vyšší moci; cestující musí při 
plánování dovolené brát možnost výraznějšího 
zpoždění v  úvahu. V  případě zpoždění nevzniká 
zákazníkovi právo na  odstoupení od  smlouvy ani 
na slevu či jiné odškodnění. CK nenahrazuje služby, 
které nebyly v  důsledku změny termínu odletu či 
odjezdu čerpány. 
• Časy odletů a příletů jsou vždy uvedeny v pokynech 
k odletu. Pokyny pro odbavení obdržíte v dostateč-
ném předstihu min. 7 dnů před odletem emailem 
nebo poštou.
• Vzhledem k tomu, že v některých destinacích jsou 
ulice velmi úzké, může se stát, že transferový auto-
bus nebude moci projet přímo k vašemu ubytování. 
V takovém případě si vezmete svá zavazadla a od au-
tobusu k  ubytování vás doprovodí přímo majitelé, 
nebo zaměstnanci jednotlivých ubytovacích kapacit.
10.3. Služby průvodce/delegáta 
Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou v  ceně 
zájezdu služby českého průvodce, delegáta. Povin-
nosti delegáta jsou dány mezinárodně všeobecně 
užívanou praxí, kdy se jeden zástupce CK věnuje 
zákazníkům ve  více ubytovacích zařízeních v  jejich 
dosažitelné lokalitě. K zajištění kontaktu se zákazníky 
užívá přiměřených prostředků (informační tabule, te-
lefon, informační knihy s pohotovostním kontaktem 
na delegáta, stanovení úředních hodin, atd.)
10.4. Pláže
U jednotlivých ubytovacích zařízení uvádíme obvyk-
le vzdálenosti tohoto zařízení k nejbližší pláži. Tento 
údaj je orientační a vychází většinou z údajů uvádě-
ných v propagačních materiálech hotelů. Vzdálenost 
je měřena vzdušnou čarou od  nejbližšího bodu 
ubytovacího zařízení směrem k  pláži, nikoli od  po-
koje k  pláži. Pláže jsou zpravidla veřejné, přístupné 
i  místním obyvatelům, kteří bývají často hlučnější 
než je zvykem v  ČR. Nelze vyloučit sezónní výskyt 
mořských trav (chaluh), medúz apod. CK neodpoví-
dá za případné znečištění pláží z klimatických nebo 
jiných nepředpokládaných důvodů. Použití lehátek 
a slunečníků na pláži je obvykle za poplatek (pokud 
není uvedeno jinak), stejně tak využití sportovních 
programů, které jsou uváděny u  jednotlivých uby-
tovacích kapacit, pokud není uvedeno jinak. Režim 
plážového servisu je možné ze strany hotelů měnit 
i  v  průběhu sezóny. Kapacita lehátek a  slunečníků 
zdarma většinou neodpovídá plné kapacitě hotelu 
a nelze vymáhat jejich přidělení v případě obsazení 
celé kapacity. V souvislosti s optimalizací obsazenosti 
lehátek u hotelových bazénů bývá zvykem, že po 30 
minutách, během kterých lehátko není využíváno, je 
přístupné dalším klientům. Ležící osuška či jiné osob-
ni věci ponechané na lehátku po dobu delší než 1h 
proto nelze povazovat za obsazené. V případě obsa-
zenosti všech lehátek klientovi nevzniká žádný nárok 
pro náhradu ze strany hotelu či CK.
Obsazenost lehátek u bazénů je pouze v kompetenci 
klientů a jejich vzájemné domluvě.
10.5. Výlety
CK nabízí v  programu některých zájezdů již i  vý-
lety anebo nabízí při sjednání cestovní smlouvy 
možnost sjednat i fakultativní výlety. Ceny fakulta-
tivních výletů uvedené v  katalogu jsou orientační 
a  mohou se během sezóny měnit. Výlety mohou 
být zrušeny z důvodů, jakými jsou například nepří-
zeň počasí, nedostatečný počet účastníků či vyšší 
moc. Nerealizace výletu nezakládá právo na  slevu 
z  ostatních služeb sjednaných cestovní smlouvou. 
Upozorňujeme i na skutečnost, že program výletu 
může být z  objektivních důvodů změněn. Dopro-
vod fakultativního výletu česky nebo slovensky 
hovořícím průvodcem je realizován v případě mini-
mální účasti požadované organizátorem. V případě 
zrušení fakultativního výletu sjednaného cestovní 
smlouvou ze strany zákazníka je uplatňováno od-
stupné dle bodu 6.5 těchto VOP.
10.6. Náklady na vstupy a dopravu
V ceně výletů obsažených v programech poznáva-
cích zájezdů i v ceně fakultativních výletů u poby-
tových i  poznávacích zájezdů, nejsou obvykle za-
hrnuty náklady na vstupy do navštívených objektů 
a dále náklady na místní dopravu, pokud je v rámci 
programu využívána. Zákazník musí počítat s těmi-
to výdaji, o jejichž výši ho CK informuje dle aktuální-
ho stavu v dalších písemných informacích k zájezdu 
zasílaných nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu.
10.7. Zvláštní požadavky
Zvláštní požadavky klientů jsou pouze doplňující 
(preferovaný pokoj, sedadlo, pokoje vedle sebe či 
jiné požadavky). CK vynaloží úsilí těmto požadav-
kům ve  spolupráci s  poskytovatelem služby vyho-
vět, ale pokud to nebude možné, nelze toto rekla-
movat. Některé požadavky např. výhled na moře, 
rezervace místa v  letadle či dětská postýlka mo-
hou být akceptovatelné pouze za příplatek.

11. Zpracování osobních údajů zákazníků
11.1. CK vede databázi, která obsahuje osobní 
a  identifi kační údaje zákazníků (dále jen„osobní 
údaje“). CK zaručuje a chrání osobní údaje v maxi-
mální možné míře, která odpovídá stupni technické-
ho rozvoje a organizačního zabezpečení. Podpisem 
cestovní smlouvy, dává zákazník souhlas se zpra-
cováním osobních údajů v souladu s ustanoveními 
zák. č. 101/2000 Sb. a  s  tím, aby CK zpracovávala 
jeho chráněné osobní údaje v  rozsahu uvedeném 
v cestovní smlouvě.
11.2. Tyto údaje bude CK zpracovávat za účelem na-
bízení služeb poskytovaných nebo zprostředkova-
ných CK a pro akviziční činnost. Údaje budou ucho-
vávány po  dobu 10 let a  budou přístupny pouze 
zaměstnancům CK a budou předávány pouze v míře 
nezbytně nutné poskytovatelům objednaných 
služeb nebo Úřadem pro ochranu osobních údajů 
registrovanému zpracovateli. Povinnost zákazníka 
poskytnout osobní údaje nevyplývá ze zákona, bez 
jejich poskytnutí však nemůže být uzavřena a plně-
na cestovní smlouva
11.3. Zákazník může souhlasit s  tím, že CK bude 
osobní údaje v rozsahu uvedeném v cestovní smlou-
vě zpracovávat pro své marketingové a  obchodní 
účely, včetně zasílání obchodních sdělení a telemar-
ketingu. Zákazník má právo souhlas se zpracováním 
osobních údajů kdykoliv odvolat výslovným prohlá-
šením. Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat for-
mou SMS, elektronické pošty či písemně. Zákazník 
může zdarma nebo na účet CK odmítnout souhlas 
s využitím svého elektronického kontaktu za účelem 
obchodních sdělení i  při zasílání každé jednotlivé 
zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.
11.4. Zákazník může souhlasit s tím, že CK je opráv-
něna osobní údaje v  souladu s  platnými právními 
předpisy zpřístupnit dalším zpracovatelům nebo 
případně správcům, a to za účelem:
a) zajištění svých marketingových a  obchodních 
akcí,
b) vymáhání pohledávek CK za zákazníkem,
c) třetím subjektům, které při využití služeb CK po-
skytly zákazníkovi službu či zboží,
e) ověřování a hodnocení platební morálky a důvě-
ryhodnosti zákazníka a  provozování s  tím souvise-
jících registrů,
f ) Generali a.s cestovní pojišťovně na  základě zá-
kona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném 
znění, pokud bylo se zákazníkem sjednáno cestovní 
pojištění.
11.5. CK osobní údaje předá třetím osobám vždy 
pouze v  nezbytném rozsahu. Při předání osobních 
údajů třetím osobám CK zajistí ochranu osobních 
údajů před zneužitím, jakož i jejich důvěrnost.
11.6. CK se zavazuje osobní údaje zlikvidovat či 
anonymizovat nejpozději do  tří měsíců ode dne 
ukončení smlouvy, s  výjimkou následujících osob-
ních údajů:
a) jména, příjmení, data narození, adresy a kontaktní 
údaje, a to za účelem nabízení obchodu a služeb CK. 
Toto oprávnění má CK po dobu neurčitou,
b) jména, příjmení, data narození adresy a kontaktní 
údaje, a to za účelem poskytování věrnostních slev, 
případně jiných slev ze strany CK. Toto oprávnění má 
CK po dobu neurčitou,
c) údajů nutných pro vymáhání pohledávky za  zá-
kazníkem. V takovém případě CK osobní údaje zlik-
viduje či anonymizuje nejpozději do pěti let ode dne 
úplného vymožení pohledávky,
d) údajů nutných pro vedení soudních sporů, správ-
ních a rozhodčích řízení atp.,
e) údajů nutných pro vyřízení reklamací zákazníků a
f) údajů, jejichž další zpracování vyplývá z platných 
právních předpisů.
11.7 Zákazník má právo na opravu osobních údajů. 
Zákazník má také právo na  informace o  osob-
ních údajích, které CK zpracovává, a  to v  rozsahu 
a za podmínek stanovených § 12 zákona o ochraně 
osobních údajů.
11.8 Zjistí-li zákazník, že CK zpracovává osobní úda-
je v  rozporu s  ochranou soukromého a  osobního 
života zákazníka nebo v  rozporu se zákonem, má 
zákazník právo požádat o  vysvětlení. Zákazník má 
v těchto případech také právo požádat CK o bloko-
vání, doplnění či likvidaci osobních údajů.
11.9 Zákazník bere na  vědomí, že CK je v  rozsahu 
a  za  podmínek stanovených platnými právními 
předpisy povinen předat osobní údaje zákazníka 
pro účely stanovené zákonem.
11.10. V případě, že zákazník uzavírá cestovní smlou-
vu i ve prospěch třetích osob ve smyslu ustanovení 
§50 občanského zákoníku, podpisem smlouvy 
potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí jejich osob-
ních údajů a  pokud za  tyto osoby uděluje souhlas 
ke  zpracování osobních údajů dle čl. 11.3., musí 
ve  smlouvě prohlásit, že je k  poskytnutí takového 
souhlasu zmocněn.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstoupily 
v platnost dne 02. 12. 2013 a vztahují se na všechny 
zájezdy pořádané CK.
12.2. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanove-
ní cestovní smlouvy, VOP nebo jiných podmínek, 
které tvoří součást cestovní smlouvy, nebude mít 
vliv na celkovou platnost ani vymahatelnost které-
hokoliv jiného ustanovení cestovní smlouvy, VOP 
nebo jiných podmínek, které tvoří součást cestovní 
smlouvy.
12.3. CK je oprávněna nakupovat služby cestovního 
ruchu i kompletní zájezdy od spolupracujících ces-
tovních kanceláří a prodávat je pod svým jménem 
jako zájezdy vlastní.

13. Přechodná ustanovení
13.1. Za  předpokladu, že dne 1. 1. 2014 nabude 
účinnosti zákon č. 89/2012 Sb. – dále jen Nový ob-
čanský zákoník, se tyto Všeobecné podmínky pova-
žují za nedílnou součást smluv o zájezdu uzavřených 
po 1. 1. 2014. Odkazy na cestovní smlouvu v těchto 
VOP se v  takovém případě považují za  odkazy 
na smlouvu o zájezdu ve smyslu § 2521 a následují-
cích Nového občanského zákoníku a CK se považuje 
za pořadatele zájezdu a zákazník se považuje za zá-
kazníka ve  smyslu § 2521 a  následujících Nového 
občanského zákoníku.
13.2. Za  splnění předpokladu dle čl. 13.1. těchto 
VOP se ustanovení cestovní smlouvy a  těchto VOP 
upravující otázku uzavírání smluv ve prospěch tře-
tích osob ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. v platném 
znění, přiměřeně použijí i na uzavírání smluv ve pro-
spěch třetích osob ve smyslu § 1767 a 1768 Nového 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že 
uzavře-li zákazník smlouvu o  zájezdu ve  prospěch 
třetí osoby, bude plněno osobě, která smlouvu o zá-
jezdu uzavřela, odmítne-li třetí osoba takto nabyté 
právo dle smlouvy o  zájezdu, nedohodne-li se CK 
a zákazník jinak. Veškeré údaje a informace v tomto 
katalogu jsou platné v době jeho vydání. CK nezod-
povídá za  jejich případné následné změny. Tiskové 
chyby a všechna práva vyhrazena. 

Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 2. 12. 2013 

S  veškerými výše uvedenými podmínkami souhla-
sím a to i  jménem všech zúčastněných osob, které 
mne k  uzavření smlouvy o  zájezdu zmocnily, což 
stvrzuji podpisem.

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech pořádaných Cestovní kanceláří STEFANNY s.r.o.
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