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Všeobecné obchodní podmínky 
Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních 
podmínek  
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděny jen zkratkou 
„VOP“) platí pro nákup služby na základě rezervace/objednávky přes 
webové rozhraní nebo přes email a upravují práva a povinnosti 
smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu („SoZ“), případně jiné 
smlouvy týkající se služeb cestovního ruchu, uzavřené mezi zákazníkem 
(dle §2521 a násl. zákona č. 89/2012)-osoba starší 18ti let a cestovní 
kanceláří Aktivní nezadaní s.r.o., IČ: 02616017, DIČ: CZ02616017, se 
sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše 
1555/22 (dále také jen CK). Adresa pro doručování je shodná s adresou 
sídla. Adresa pro doručování elektronické pošty: 
info@akcepronezadane.cz Kompletní identifikační údaje CK jsou 
uvedeny na internetových stránkách cestovní kanceláře 
www.akcepronezadane.cz (dále jen „webové stránky“).  
 
2. Přejeme si, aby pro vás naše služby byly přínosné a aby čas strávený 
na našich webových stránkách byl pro vás příjemný a abyste přesně 
věděli, co u nás na webových stránkách naleznete, jak celý proces 
nákupu služby od výběru až po poskytnutí probíhá, co můžete očekávat 
a jak vyřešíme vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP. 
 
3. CK informuje zákazníka o tom, k jaké smlouvě směřuje jejich 
předsmluvní komunikace nejpozději před tím, než zákazník učiní 
závaznou objednávku, nebo před uzavřením smlouvy. CK pro tyto účely 
předá zákazníkovi příslušný formulář (dále jen „Informační formulář pro 
zájezdy CK Aktivní nezadaní“), který musí obsahovat informaci, že se 
jedná o zájezd a informaci o způsobu právní ochrany zákazníka. 
4. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí SoZ, případně 
jiné smlouvy, která na ně odkazuje a podrobně uvádí a vysvětluje práva a 
povinnosti obou stran smlouvy, tedy zákazníka a CK. Ujednání, která 
jsou ve smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text 
smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s 
poskytováním služeb nebo s užíváním webových stránek.  
5. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před 
tím, než u nás službu objednáte. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v 
případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě 
před závazným rezervováním služby (tj. před kliknutím na tlačítko 
„Rezervovat“, „Závazně rezervovat“ též označováno jako "Vybrat zájezd" 
nebo "Vybrat akci", „Vybrat víkend“). Kontakty naleznete na webových 
stránkách. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat 
případné budoucí nejasnosti mezi námi.  
6. Tím, že odsouhlasíte přečtení Obchodních podmínek, kliknete na 
tlačítko „Rezervovat“ či „Závazně rezervovat“, nám dáváte signál, že jste 
VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde 
popisujeme.  
7. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že tyto VOP se nepoužijí ve 
vztahu k zájezdům jiných cestovních kanceláří, jejichž případný prodej 
CK dle SoZ pouze zprostředkovává (seznam cestovních kanceláří, 
jejichž zájezdy zprostředkovává CK Aktivní nezadaní s.r.o. je uveden na 
internetových stránkách www.akcepronezadane.cz), ani se nepoužijí na 
prodej kurzů, seminářů a dalších služeb, které nejsou cestovní službou 
ani zájezdem.  
 
1. SMLUVNÍ RÁMEC A PŘEDMĚT SMLOUVY  
1. Smluvní rámec dohody mezi zákazníkem a CK tvoří (i) SoZ, (ii) tyto 
VOP a (iii) popis zájezdu v katalogu CK (čímž se rozumí také on-line 
verze nabídky služby/zájezdů na webových stránkách), (iv) potvrzení o 
zájezdu a doklad o pojištění CK proti úpadku. Všechny tyto dokumenty 
jsou pro smluvní strany závazné. Ustanovení těchto VOP se použijí i pro 
případ objednání určité služby pro třetí osobu (darovaní) či pro obecný 
dárkový poukaz, a to včetně stornopoplatků (odstupného). 
2. Smlouva o zájezdu (SoZ) je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník v 
procesu komunikace s CK závazně potvrdí nabídku zájezdu. Za závazné 
potvrzení nabídky zájezdu se považuje: 
- podpis předložené nabídky zájezdu zákazníkem ve lhůtě určené CK; 
nebo 
- zaplacením celé ceny zájezdu ve lhůtě stanovené CK. 
3. CK se na základě uzavřené SoZ zavazuje zákazníkovi obstarat zájezd 
uvedený ve svém katalogu a/nebo na webových stránkách, nebo jiné 
služby cestovního ruchu, a to za podmínek a v souladu se SoZ, těmito 
VOP . Zákazník se zavazuje zaplatit CK celou cenu zájezdu, případně 
další plnění, a to řádně a včas v souladu se SoZ, těmito VOP, a dodržet i 
své ostatní závazky a povinnosti vyplývající ze Smluvního rámce.  
2. UZAVŘENÍ SMLOUVY  
1. Zákazník objednává službu přes webové stránky, tj. skrze 
objednávkový systém, odesláním vyplněného příslušného formuláře. Na 
webových stránkách je uveden seznam nabízených služeb a produktů 
včetně popisu, co obsahuje, komu je určen. Veškeré prezentace 
produktů a služeb uvedené na webových stránkách jsou informativního 

charakteru. Jako prodávající CK nejsme povinni uzavřít smlouvu ohledně 
těchto produktů či služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 
O obdržení rezervace je zákazník informován emailem zaslaným na jeho 
elektronickou adresu, kterou zadal ve formuláři při rezervaci příslušného 
zájezdu. Součástí tohoto emailu jsou platné obchodní podmínky ve 
formátu PDF, se kterými vyjádřil zákazník souhlas před odesláním 
rezervace, příp. objednávky. Uzavřená SoZ je ze strany CK zaslána 
druhé straně elektronickou formou na email uvedený zákazníkem. 
2. Zaplacení ceny zájezdu ze strany zákazníka a odeslání/předání 
Potvrzení o zájezdu ze strany CK je podmínkou účinnosti SoZ. Cena 
zájezdu je zásadně stanovena ve výši dle SoZ, bez souhlasu CK není 
možné dodatečně požadovat poskytnutí slevy.  
3. Zákazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumenty 
tvořícími Smluvní rámec a souhlasí s nimi, a prohlašuje, že s nimi 
podrobně seznámil i případné další osoby, v jejichž prospěch SoZ 
sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu 
souhlasí, a to včetně zákazu přítomnosti zvířat zákazníka na akci 
pořádané CK či v ubytovacím zařízení. 
4. Pokud zákazník uzavírá SoZ i za či ve prospěch dalších osob starších 
18ti let, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné 
zmocnění či souhlas a dále, že disponuje výslovným souhlasem všech 
těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů CK a jejich zpracováním 
za účelem uzavření SoZ a účasti na příslušném zájezdu, a jsou starší 
18ti let. 
5. Pokud zákazník uzavírá SoZ i za či ve prospěch třetích osob odpovídá 
cestovní kanceláři jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto 
osob, včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných 
informací (potřebné osobní údaje, číslo pasu atd.).  
6. Pokud CK obdrží rezervaci či objednávku zájezdu v den, kdy je 
požadovaný zájezd již vyprodán, a pokud zákazník již zaplatil cenu 
zájezdu nebo její část, nabídne zákazníkovi jiný termín nebo místo 
náhradníka, a pokud to zákazník nepřijme, vrátí mu bez zbytečného 
odkladu vše, co od zákazníka na úhradu ceny zájezdu obdržela na číslo 
účtu, ze kterého byla platba CK zaslána.  
7. V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti 
rezervace či objednávky a nepodaří-li se pravost ověřit, má se zato, že 
rezervace/objednávka vůbec nebyla podána a takovou rezervací/ 
objednávkou se nadále nezabýváme. Stejný postup volíme i v případě, 
kdy ze strany zákazníka byly dřívější rezervace/objednávky opakovaně 
rušeny nebo opakovaně nedošlo k účinnému uzavření SoZ. 
8. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouvu archivujeme v 
elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. 
 
3. POTVRZENÍ A PODROBNÉ POKYNY K ZÁJEZDU 
1. Není-li SoZ uzavřena v písemné podobě, vydá CK zákazníkovi 
potvrzení o zájezdu („Potvrzení zájezdu“)  v textové podobě, např. v pdf.  
2. Informace o zájezdu budou upřesněny v „Podrobných pokynech k 
zájezdu“ („Podrobné pokyny“), nejsou-li již obsaženy s SoZ nebo v 
potvrzení o zájezdu, anebo v katalogu, který zákazníkovi CK poskytla. 
3. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v 

Podrobných pokynech a pokynech na webových stránkách CK zejména 

na stránce www.akcepronezadane.cz/pro-novacky“, především 

požadavky na vybavení. CK má právo vyloučit účastníka z účasti na 

programu, zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení 

neodpovídá požadavkům uvedeným v pokynech k zájezdu,a/nebo 

z důvodu chování zákazníka. V případě, že dojde k vyloučení zákazníka 

z programu v důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených 

v pokynech nebo SoZ (resp. celého Smluvního rámce) zákazníkem, nebo 

pro chování zákazníka nemá zákazník nárok na odstoupení od SoZ, 

náhradu jakékoli škody, odstranění vady zájezdu ani jiné plnění z tohoto 

důvodu.  

4. POVINNOSTI CK 
1. CK je povinna řádně a včas poskytnout zákazníkovi služby v 
termínech a rozsahu, jak jsou obsažené ve smlouvě. CK není povinna 
poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a 
zaplacených služeb. 
2. CK je povinna zákazníka správně a úplně informovat o rozsahu a 
podmínkách poskytovaných služeb a o všech skutečnostech, týkajících 
se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK 
známy. CK je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ 
úpadku a předložit doklad o sjednání pojistného. 
3. CK, zejména v případech, které nemůže sama ovlivnit (vyšší moc, 
ekonomické výkyvy, změna kurzu CZK, změny daňových sazeb, změny 
majitelů zařízení poskytujících služby, změny dodavatelů, překnihovaní 
hotelu, živelné pohromy, nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní 
problémy, neštěstí a další okolnosti apod.) a v případech, které jinak 
brání poskytovat služby podle předem stanovených podmínek, je u 
těchto služeb oprávněna: 

http://www.akcepronezadane.cz/
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a) změnit termín pobytu 
b) změnit program, způsob a trasu přepravy, způsob poskytnutí služeb aj. 
c) změnit místo pobytu 
d) zrušit smlouvu 
Výše uvedená oprávnění se vztahují rovněž na skutečnost, kdy nedošlo 
(od 2 do 20 dnů) před nástupem pobytu k naplnění min. počtu klientů 
(uvedeno na SoZ) nebo v případě, kdy je realizace pobytu pro CK 
ekonomicky neúnosná z důvodu výrazného překročení plánovaných 
nákladů. V případě výše uvedených změn musí CK klienta neprodleně 
informovat. Pokud zákazník se změnami a) až d) nesouhlasí, má právo 
nejpozději do 5 kalendářních dnů od vyrozumění o změnách písemně od 
smlouvy odstoupit. Rozhodující je datum doručení odstoupení od 
smlouvy. V opačném případě se má za to, že se změnou souhlasí. 
Za podstatné změny se nepovažují (zde jsou další nároky zákazníka vůči 
CK vyloučeny): 
- změna objektu ubytování ve stejné oblasti a ve stejné nebo vyšší 
kvalitě. 
4. Pokud zákazník již objednané služby zálohově uhradil a došlo k jejich 
zrušení ve smyslu bodu 3), je CK povinna vrátit tuto částku nejpozději do 
14 dnů po vrácení všech dokladů, opravňující zákazníka využívat 
dříve objednané a potvrzené služby (vydaný voucher). Bez vrácení 
těchto dokladů nelze provést vrácení peněz. Na žádné další náhrady 
nemá zákazník nárok. 
5. CK nenese odpovědnost za škody vyplývající pro zákazníka ze změn, 
ke kterým došlo zaviněním, tzv. „vyšší mocí”. Případnou výši škody lze 
omezit podle mezinárodních úmluv, na které se CK tímto odkazuje. 
6. Pomoc v nesnázích - CK poskytne pomoc i v případě „vyšší moci“ a i v 
případě, že si nesnáze zavinil zákazník sám (tato pomoc není bezplatná). 
 
5. PRÁVA ZÁKAZNÍKA 
K základním právům zákazníka patří: 
1. právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb 
2. právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. 
kontakt na osobu, na kterou se zákazník v případě nesnází může obrátit, 
3. právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných 
službách 
4. právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb 
odstoupením od smlouvy za podmínek dle čl. 10, 11 těchto podmínek 
(stornopodmínky). 
5. právo písemně oznámit CK, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná 
osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení nového 
zákazníka, že souhlasí se smlouvou o zájezdu a splňuje všechny 
podmínky k účasti na zájezdu; toto oznámení musí být doručeno CK v 
termínu 10 dnů před zahájením zájezdu a původní a nový zákazník 
společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákladů, 
které CK vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka 
6. právo na reklamaci vad v souladu s čl. 12 těchto podmínek 
7. právo na ochranu dat, která uvádí ve smlouvě o zájezdu a v dalších 
dokumentech, před nepovolanými osobami 
8. 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. 
Zákazník bere na vědomí, že tento doklad je k dispozici na internetových 
stránkách CK. 
 
6. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 
Zákazník je povinen zejména 
1. poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému poskytnutí 
služeb ze strany CK, zejména uvést úplné a pravdivé údaje ve smlouvě 
vč. jakýchkoliv změn těchto údajů, uvést kontaktní telefon a případně i e-
mailovou adresu, na nichž bude zákazník kontaktní  
2. sdělit nejpozději 10 dnů před dnem zahájení zájezdu upřesňující údaje 
o osobách účastnících se zájezdu na základě jím uzavřené smlouvy o 
zájezdu. Zákazník bere na vědomí, svou odpovědnost za škodu, která 
nesdělením těchto údajů CK může vzniknout   
3. nahlásit účast cizích státních příslušníků 
4. nahlásit CK veškerá zdravotní omezení všech zúčastněných osob, 
která by mohla mít vliv na poskytnutí služby ze stran CK (těhotenství, 
zlomeniny....). Zákazník bere na vědomí, svou odpovědnost za škodu, 
která nesdělením těchto údajů CK může vzniknout  
5. zaplatit cenu zájezdu v souladu s čl. 7. těchto podmínek a prokázat to 
dokladem o zaplacení; neuhradí-li zákazník celou cenu zájezdu ve 
stanoveném termínu, má CK právo jeho účast stornovat a účtovat 
odpovídající stornopoplatek 
6. bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případným 
změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb 
7. převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb 
8. dostavit se ve stanoveném čase na místo odjezdu se všemi 
požadovanými doklady. Zákazník bere na vědomí, že pokud se 
nedostaví na místo odjezdu nebo zmešká odjezd, nemá nárok na vrácení 
zaplacené ceny zájezdu 
9. mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do země konání 
zájezdu, přičemž byl před uzavřením smlouvy ze strany CK seznámen s 
vízovými a pasovými požadavky a se lhůtami pro jejich vyřízení 

10. počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku 
na úkor ostatních zákazníků nebo CK a uhradit veškerou škodu, kterou 
zákazník svým jednání způsobí, dodržovat platné provozní předpisy 
zařízení a subjektů, jejichž služby využívá. V případě porušení těchto 
předpisů tak závažným způsobem, že mu jsou další služby odepřeny, 
nemá nárok na vrácení zaplacené zálohy ani jakékoliv další finanční 
náhrady. 
11. dodržovat pokyny průvodce zájezdu a počínat si ohleduplně k 
ostatním zákazníkům CK účastnícím se zájezdu 
12. uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil s programem 
zájezdu a že byl ze strany CK informován o tom, jaké zdravotní doklady 
jsou pro cestu a pobyt vyžadovány a prohlašuje, že u něj dle jeho 
přesvědčení neexistují překážky zdárného absolvování zájezdu s tímto 
programem. V případě, že je zákazník osobou s omezenou pohyblivostí 
bere na vědomí, že průvodce CK není povinen ani schopen poskytovat 
asistenční služby. Zákazník je povinen provést taková opatření, by byl 
schopen zájezd se stanoveným programem absolvovat bez omezení 
ostatních zákazníků CK účastnících se tohoto zájezdu. CK neodpovídá 
za škodu vzniklou tím, že zákazník z důvodů na jeho straně nebude 
schopen absolvovat program zájezdu 
či jeho část. 
 
7. CENA ZÁJEZDU A PLATBY  
1. Cena zájezdu je stanovena smluvně a je součástí Smluvního rámce. 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.  
2. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou u nabídky zájezdu (web, 
leták) výslovně uvedeny v sekci „V ceně zahrnuto“, povinné pojištění CK 
proti úpadku a DPH. Do ceny zájezdu mohou být zahrnuty i další 
doplňkové služby. Pokud cena zahrnuje ubytování ve vícelůžkovém 
pokoji, pak se jedná o 1 lůžko v pokoji, nikoliv celý pokoj. Jednolůžkové 
pokoje jsou možné pouze na základě individuální dohody s CK, za 
příslušný příplatek sdělený ze strany CK zákazníkovi. 
3. Cena nezahrnuje zejména nepovinné či variabilní náklady, např. 
poplatky za vstupy do památkových objektů a muzeí, stravování a 
cestovní pojištění u neevropských zájezdů, pokud není uvedeno výslovně 
jinak. 
4. Zákazník se zavazuje zaplatit CK plnou cenu zájezdu včetně všech 
doplňkových služeb již při uzavření SoZ či ve lhůtě splatnosti příslušného 
daňového dokladu, vždy však nejpozději 2 dny před nástupem na zájezd. 
Takto uhrazená částka je zálohou na cenu zájezdu/ produktu ve výši 
100% ceny. 
5. Cenu zájezdu zákazník hradí přímo CK bankovním převodem. 
Podrobné informace o způsobu platby jsou uvedeny v Potvrzení zájezdu 
a na webových stránkách CK a dále také v elektronickém potvrzení přijetí 
návrhu SoZ. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Produkty ani 
služby není možné hradit formou splátkového kalendáře, pokud nebylo s 
CK výslovně písemně dohodnuto jinak. 
6. V případě, že je stravování zahrnuto v ceně zájezdu, CK neposkytuje 
slevu zákazníkům, kteří tuto službu v jakémkoli rozsahu nevyužijí. CK 
nezaručuje možnost speciálního jídelníčku z důvodu dietního režimu 
zákazníka (např. dieta bezlepková, bezlaktozová, vegetariánská apod.), 
pokud nebyla tato možnost v nabídce zájezdu výslovně uvedena. 
7. Zákazník bere na vědomí, že CK automaticky doplňuje objednané 
pokoje či apartmány do optimální kapacity dle pohlaví zákazníka. 
V případě, že zákazník vyžaduje jednolůžkový pokoj, a je-li takové 
ubytování v daném ubytovacím zařízení možné, a CK takový způsob 
ubytování odsouhlasí, pak zákazník bere na vědomí, že cena zájezdu se 
navýší o příplatek za jednolůžkový pokoj a neobsazená lůžka. 
8. Sjednanou cenou je cena uvedená u služby či produktu v okamžiku 
odeslání Vaší rezervace. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení 
ceny na webových stránkách nebo katalogu (tím je myšlen především 
překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu 
uzavírání smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou 
cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému 
potvrzení o přijetí rezervace/objednávky. V případě, že by již došlo z vaší 
strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od smlouvy 
odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší 
rezervace/objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena 
platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné 
výslovné dohodě. 
 
8. ZMĚNA SMLOUVY  
1. CK má právo navrhnout zákazníkovi změnu SoZ, zejména změnu 
program, trasy či jiné podmínky zájezdu nebo služeb, k jejímuž 
poskytnutí se ve SoZ zavázala, pokud ji k tomu nutí vnější okolnosti, 
např. ozbrojený konflikt, živelní pohroma, epidemie, stav počasí nebo jiné 
závažné ohrožení bezpečnosti v cílovém místě zájezdu nebo změna 
vízových a jiných právních předpisů v cílové zemi, případně vážné 
zranění či smrt účastníka zájezdu nebo průvodce, či významné dopravní 
omezení nebo jiná důležitá okolnost. Má-li být v důsledku změny SoZ 
změněna i cena zájezdu, uvede CK v návrhu podle předchozí věty i výši 
nové ceny.  
2. Pro vyloučení pochybností, se změna pořadí navštívených míst či 
změna dne navštívení určitého místa, nebo počet účastníků určitého 
pohlaví nepovažuje za změnu programu, tématu či zaměření zájezdu.  
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3. Nesouhlasí-li zákazník se změnou SoZ, nabídne mu CK dle svých 
možností jiný zájezd v co nejbližším termínu a kvalitě, případně vhodný 
náhradní termín. Pokud se smluvní strany dohodnou na uzavření nové 
SoZ, započítávají se platby provedené na základě původní SoZ na platby 
podle nové SoZ.  
4. Pokud zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela 
nebo zčásti služby, na jejichž poskytnutí měl podle SoZ právo, nezakládá 
taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny zájezdu nebo těchto 
služeb.  
5. V případě změny objednávky ze strany zákazníka je CK oprávněna 
účtovat zákazníkovi manipulační poplatek 500 Kč za každou takto 
požadovanou změnu. Požadavek zákazníka na změnu zájezdu (jiný 
termín, jiný typ zájezdu) se považuje za od odstoupení od SoZ podle 
článku 10. VOP, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě 
jinak.  
9. POSTOUPENÍ SMLOUVY  
1. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, a je-li tato změna 
možná a schválená cestovní kanceláří, může jí zákazník SoZ postoupit. 
Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li mu postupitel o 
tom včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou SoZ 
souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-
li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu.  
2. Postupitel a postupník jsou zavázáni společně a nerozdílně k 
zaplacení ceny zájezdu a manipulačního poplatku za změnu účastníka 
zájezdu, případě úhrady dalších nákladů, které CK v souvislosti se 
změnou zákazníka vzniknou. 
 
10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  
1. Zákazník má právo od smlouvy odstoupit, i bez udání důvodu, 
nejpozději však do 20 kalendářních dnů před objednaným termínem, 
emailem na info@akcepronezadane.cz nebo písemně na adresu CK. 
Zrušení nastává okamžikem doručení tohoto dokladu. Storno, které bude 
doručeno na CK v pracovní dny po 17:00 hodině, bude posuzováno jako 
by bylo doručeno následující pracovní den. Jednorázový manipulační 
storno poplatek činí 100 Kč v případě, že objednané služby ještě nebyly 
zálohově uhrazeny. Byla-li již záloha uhrazena (byť jen její první část), 
činí storno poplatek 500,-Kč. Storno poplatky hradí zákazník a jsou 
splatné ihned. Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena vč. všech 
objednaných fakultativních služeb. CK může odstoupit zejména tehdy, 
byl-li zájezd zrušen nebo porušil-li zákazník své povinnosti nebo v 
případě neoprávněného zásahu do webového rozhraní či webových 
stránek. 
2. Zrušila-li CK zájezd z jiného důvodu než pro porušení povinnosti 
zákazníkem, nabídne zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající 
alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech CK 
takový zájezd nabídnout.  
3. Odstoupí-li od SoZ zákazník z jiného důvodu, než pro porušení 
povinnosti CK, zaplatí CK odstupné podle článku 11., a to za sebe i za 
každou jím přihlášenou osobu. Stejné odstupné zákazník zaplatí, 
odstoupí-li od SoZ CK pro porušení povinnosti zákazníka. Za den 
odstoupení od SoZ ze strany zákazníka je považován den, kdy zákazník 
doručí CK písemné oznámení o odstoupení od SoZ.  
4. Je-li předmětem smlouvy dodání služby (konzultace, poradenských 
služeb), pak jako zákazník odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu 
s těmito VOP-obchodními podmínkami udělujete výslovný souhlas, aby 
vám byla služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od 
smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo 
na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. a) NOZ). 
 
11. ODSTUPNÉ  
1. Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje podle počtu dní ode dne 
odstoupení od SoZ do počátku zájezdu (poskytnutí první služby), a to i 
v případě poukazu na určitý zájezd, resp. dárkového poukazu s určitou 
hodnotou čerpání, kdy konkrétní akci (zájezd) k čerpání poukazu 
závazně volí obdarovaný. Výše odstupného se stanovuje ze základní 
ceny zájezdu nesnížené o slevy a bonusy, případně zvýšené o 
doplňkové služby objednané nad rámec základní ceny zájezdu, a činí 
(dle počtu dnů ode dne odstoupení do počátku zájezdu-akce):  
více než 20 dní před počátkem zájezdu (akce) 500 Kč  
20 - 7. den před akcí 50%, 
6. - 4. den před akcí 80%, 
3. den a méně před akcí 100%  
Odstupné u zakázkových zájezdů může být stanoveno samostatnou 
dohodou. Pokud tomu tak není, vztahují se i na zakázkové zájezdy tyto 
VOP, to platí přiměřeně i ve vztahu k jiným službám cestovního ruchu 
poskytovaným na základě SoZ. 
2. V případě, že zákazník na zájezd nenastoupí nebo přeruší účast na 
zájezdu ze své vlastní vůle či z jiných příčin na své straně, činí odstupné 
100 % z ceny zájezdu. V případě pozdního nástupu na zájezd činí 
odstupné 100% z ceny nevyčerpané části zájezdu a zákazník nemá 
nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem.  
3. Pokud již byly pro zákazníka prokazatelně zakoupeny či objednány 
služby cestovního ruchu, zejména letenky, a pokud náklady CK s tím 
spojené převyšují odstupné podle článku 11, pak se zákazník zavazuje 
nahradit CK vzniklou škodu, tj. nahradit skutečné náklady vynaložené v 

souvislosti s pořízením dotčené služby, resp. jejím stornováním. 
Odstupné podle článku 11 se v těchto případech počítá z ceny zájezdu 
po odečtení ceny služby, jejíž pořízení zákazník CK v souladu s tímto 
článkem nahradil  
4. Pokud zákazník již na základě SoZ provedl úhradu nebo její část a CK 
vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny; CK 
případně zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o 
odstupné nebo zákazník neprodleně doplatí CK rozdíl mezi odstupným a 
částkou, kterou dosud uhradil, podle toho která z pohledávek bude vyšší.  
5. Zařazení k účasti na zájezd až do vyčerpání celé kapacity se řídí 
pořadím došlých objednávek a dnem zaplacení ceny (dne účinnosti 
smlouvy). 
 
12. VADY ZÁJEZDU, REKLAMACE A NÁHRADA ŠKODY  
1. Vady zájezdu zjištěné v průběhu zájezdu musí zákazník neprodleně 
oznámit vedoucímu zájezdu, zejména hlavnímu průvodci, je-li na zájezdu 
přítomen, případně příslušnému pracovníkovi CK tak, aby mohla být 
zjednána co nejrychlejší náprava. S odstupem času nelze garantovat 
průkaznost i objektivnost posouzení oprávněnosti reklamace. Reklamaci 
uplatňuje zákazník jakoukoliv formou, uvedením údajů: jméno, příjmení, 
kontakt, předmět reklamace, který dle možnosti i důkazně doloží. 
Reklamaci doporučujeme podat do 1 týdne od ukončení služby. Pro 
urychlení vyřízení reklamace také doporučujeme předložit kopii SoZ, 
čímž se usnadní vyřizování reklamace. Pokud zákazník neuplatní práva z 
odpovědnosti za vady poskytnutých služeb bez zbytečného odkladu, 
nemusí být sleva z ceny přiznána. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka 
na slevu je dva roky. Předmětem reklamace nemohou být služby, které 
nebyly u CK zálohově zaplaceny. Stravu, která není vrácena nelze 
průkazně a dodatečně reklamovat. 
2. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení 
reklamace (zejména podat informace, specifikovat požadavky aj.) a 
umožnit (vyžaduje-li to povaha věci) pověřenému zástupci CK přístup do 
prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohl 
přesvědčit o oprávněnosti reklamace. 
3. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části 
důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady 
nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby či 
výměny zboží. Jinak CK poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně 
poskytnuté služby. V případech, kdy je reklamace posouzena jako 
nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí 
reklamace. 
4. CK vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode 
dne skončení zájezdu v případě, že reklamace byla uplatněna na zájezdu 
a nebyla vyřešena na místě.  
5. Pro vyloučení pochybností, CK neodpovídá za škodu na majetku, 
zdraví či jiných hodnotách a zájmech zákazníků způsobených třetími 
osobami (s výjimkou svých zaměstnanců, které ke splnění závazků ze 
SoZ přímo angažovala), ani za škody vzniklé v důsledku se zpožděním 
dopravy.  
6. CK nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně 
vzniklou škodu u služeb či akcí nesjednaných ve SoZ, pořádaných jinými 
subjekty, které si zákazník objedná na místě, u hotelu či jiné organizace. 
Pokud se vyskytnou případy způsobené 3. stranou (stavební činnost, 
hluk v letovisku, hluční sousedé apod.) zákazníkovi náhrada škody 
nenáleží. 
7. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a případně následek není 
závislý na vůli, činnosti a postupu CK (vis major) nebo okolnosti, které 
jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti 
nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká 
zákazníkovi nárok (není-li dohodnuto jinak) na náhradu ceny takovýchto 
služeb ani na slevu z ceny pobytu. 
 
13. ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKŮ ZÁJEZDU  
1. Zákazník se zavazuje:  
 dodržovat právní předpisy; 
 uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu zájezdu, pojištění není 

zahrnuto v ceně zájezdu;  
 dodržet čas a místo nástupu, které CK sdělil;  
 dbát pokynů vedoucího zájezdu a sportovních instruktorů, dodržovat 

stanovený program a v případě individuálního programu informovat 
vedoucího zájezdu o své plánované trase (vedoucí mu má právo v 
případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavy tuto trasu i zakázat);  

 u cyklistických zájezdů respektovat návod k zajištění kol proti odcizení 
a poškození dle informací poskytnutých CK;  

 sdělit CK veškeré informace důležité pro posouzení vhodnosti účasti 
zákazníka na konkrétním zájezdu, zejména případná zdravotní 
omezení, přičemž CK je v případě zjištění těchto omezení oprávněna 
SoZ se zákazníkem odmítnout uzavřít nebo od SoZ bez jakýchkoli 
sankcí odstoupit;  

 chovat se během zájezdu v souladu s kulturními zvyklostmi a jednat 
tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní 
prostředí.  

2. Zákazník se zavazuje zajistit, aby shora uvedené závazky a podmínky 
splnily všechny osoby, které na zájezd přihlásil.  
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3. Zákazník, resp. každý účastník zájezdu, plně odpovídá za následky 
vzniklé nedodržením právních předpisů  
4. Zákazník, resp. každý účastník zájezdu, se zúčastňuje zájezdu, 
případně sportovního programu (např. vodní turistiky, turistiky, horské a 
vysokohorské turistiky, cyklistiky aj.) na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
a bere na vědomí, že tyto aktivity mohou být i při vynaložení veškeré 
odborné péče, kterou lze požadovat, rizikové. To platí i v případě, že jsou 
na zájezdu přítomni sportovní instruktoři. U zájezdů s turistikou či 
cyklistikou působí kvalifikovaní průvodci pouze jako organizační vedoucí 
skupiny.  
5. Je-li účastník pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo 
pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají 
náročnosti programu zájezdu, je vedoucí zájezdu oprávněn vyloučit 
účastníka ze sportovního programu či mu zakázat trasu nebo přijmout 
jiné přiměřené opatření k zajištění bezpečnosti. V krajním případě může 
vedoucí zákazníka vyloučit ze zájezdu, zejména pokud hrubě ruší jeho 
průběh nebo ostatní účastníky, a to bez náhrady. Toto přiměřeně platí i 
pro případy porušování ubytovacího řádu v ubytovacích zařízeních 
včetně kempů. V těchto případech se neúčast na zájezdu nebo jeho části 
nepovažuje za porušení SoZ ze strany CK.  
6. Zákazník, resp. každý účastník zájezdu, nese plnou odpovědnost za 
svoji sportovní a zdravotní přípravu na zájezd.  
7. Zákazník prohlašuje (ve vztahu ke všem jím přihlášeným účastníkům), 
že: 
 si není vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné účasti na 

zájezdu;  
 bude respektovat pokyny pracovníků CK, vedoucího, průvodců a 

instruktorů zájezdu;  
 v případě, že se chce zúčastnit programu na vodě, umí plavat;  
 bude řádně používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení (např. 

při raftingu, vodní či vysokohorské turistice, zážitkových akcích);  
 nahradí případnou škodu, kterou způsobí byť z nedbalosti v dopravním 

prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení i jinde, kde čerpal služby 
zajištěné dle SoZ;  

 se před a během programu CK, v průběhu zájezdu zdrží požívání 
alkoholu a omamných látek;  

 souhlasí s použitím svých osobních údajů (v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb.) uvedených v SoZ pro potřeby CK, a to výhradně za 
účelem pořádání zájezdu a zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu, 
a dále pro potřeby pojišťovny poskytující pojištění, a dále prohlašuje, 
že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 
101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených v SoZ;  

 souhlasí se zasíláním obchodních sdělení CK ve smyslu zákona č. 
480/2004 Sb.  

 souhlasí s pořizováním i umístěním fotografií a videozáznamu jeho 
podoby, průběhu zájezdu na webových stránkách a propagačních 
materiálech CK.  

 
14. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
1. Zákazník je informován o tom, že CK je ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem a 
zároveň zpracovatelem osobních údajů získaných v souvislosti s 
poskytováním služeb cestovního ruchu. 
2. Zákazník může souhlasit, zejména zaškrtnutím políčka ve SoZ ale i 
jiným prohlášením, s tím, že CK může pořizovat fotografie a 
videozáznamy jeho osoby během Zájezdu/Službě cestovního ruchu a k 
použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů 
CK, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách.  
3. Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje 
v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za 
účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CK oprávněna 
zasílat formou SMS, MMS, e-mail, poštou či sdělovat telefonicky. Proti 
zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to 
buď na adrese CK nebo e-mailem zaslaným na e-mail: 
info@akcepronezadane.cz . V tomto případě nebude CK zákazníkovi 
dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje 
zákazníka pro účely přímého marketingu. 
Bližší podrobnosti a podmínky nakládání s osobními údaji jsou uvedeny 
na webu v sekci „ochrana osobních údajů“. 
 
15. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ 
V případě, že dojde mezi CK  a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského 
sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit 
vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní 
řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, veškeré 
podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách 
www.coi.cz. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k řízení o 
něm příslušný odpovídající soud České republiky. Místní příslušnost 
tohoto soudu se přitom bude podle dohody účastníků smlouvy řídit - v 
souladu s příslušným ustanovením OSŘ - podle sídla CK. 
 

16. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚPADKU 
Cestovní kancelář je řádně pojištěna pro případ úpadku u pojišťovny 
Generali Pojišťovna a.s., a to v rozsahu a za podmínek stanovených 
zákonem č.  159/1999 Sb.a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního 
předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Informace 
ohledně pojištění pro případ úpadku je rovněž k dispozici na webových 
stránkách a zákazník v souladu se zákonem obdrží doklad o pojištění 
současně se smlouvou o zájezdu či potvrzením o zájezdu. 
 
17. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
1. Odkazy na články znamenají odkazy na články těchto VOP, není-li 
uvedeno jinak.  
2. V případě potřeby je CK oprávněna změnit tyto VOP zveřejněním 
nového znění na svých webových stránkách. Takto změněné VOP platí 
pro SoZ uzavřené po zveřejnění nových VOP.  
3. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném SoZ se řídí 
dokumenty tvořícími Smluvní rámec, zejména VOP, zákonem č. 89/2012 
Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 159/1999 Sb., o některých 
podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti 
cestovního ruchu, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
a dalšími obecně závaznými právními předpisy, a to ve všech případech 
v účinném znění.  
4. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP, nemá vliv na 
platnost ostatních ustanovení.  
5. Tyto VOP se přiměřeně použijí i pro účely poskytování služeb 
cestovního ruchu podnikatelům za účelem jejich dalšího podnikání, 
ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.  
6. Smluvní strany prohlašují, že si tyto VOP před podpisem SoZ přečetly, 
že odpovídají jejich vůli a že s obsahem těchto VOP v plném rozsahu a 
bez výhrad souhlasí.  
7. Zákazník uzavřením SoZ a těchto Smluvních podmínek rovněž 
stvrzuje (i jménem spolucestujících): 
 Dohodu stran uzavřenou v souladu s ustanovením občanského 

zákoníku v platném znění o zkrácení promlčecí doby na 2 roky. 
 Dohodu stran o omezení výše újmy za narušení dovolené, a to částkou 

ve výši katalogové ceny Zájezdu/Služby cestovního ruchu. 
 Zákazník stvrzuje (i jménem spolucestujících), že mu před uzavřením 

SoZ byly CK zaslány (předány) Smluvní podmínky, informace s 
podrobným vymezením Zájezdu/Služby cestovního ruchu, příslušný 
formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro 
jednotlivé typy Zájezdů a Služeb cestovního ruchu. Byly mu dále 
sděleny údaje (pokud se to týká jeho SoZ) o příp. pasových a vízových 
požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a o požadovaných zdravotních 
dokladech. Dále mu byl sdělen kontakt na pořadatele. 

 Zákazník stvrzuje že je oprávněn SoZ uzavřít, a to i ve prospěch 
dalších cestujících osob a že tyto další cestující osoby jej k jejich 
přihlášení a účasti na zájezdu řádně pověřily.  
 

Uzavřením SoZ zákazník stvrzuje (elektronicky/písemně), že se seznámil 
se Smluvními podmínkami CK dostupné také na 
www.akcepronezadane.cz a souhlasí s nimi. 
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.7.2018 

 

https://akcepronezadane.cz/ochrana-osobnich-udaju/
https://akcepronezadane.cz/pojisteni-zaruky-proti-upadku-ck/

