
Všeobecné smluvní podmínky prodeje 

Následující Všeobecné podmínky CA platí pro všechny pobyty na vlastní dopravu  ( jednodenní zájezdy  s  autobusovou dopravou )  

pořádané cestovní agenturou Eva Skalníková – CA Renata (dále jen CA). Nejedná se o „zájezd“ dle Zákona č. 159/1999 Sb. 

I.VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 

Smluvní vztah mezi CA a objednavatelem (zákazníkem) vzniká na základě objednavatelem (zákazníkem) podepsané objednávky pobytu potvrzené CA a úhrady 

zálohy objednavatelem. Tímto okamžikem je uzavřena objednávka pobytu. Při objednání cestovních služeb poskytovaných CA obdrží objednavatel objednávku 

pobytu, kterou po vyplnění a podpisu zašle do CA. Zasláním a podepsáním vyplněné objednávky pobytu objednavatel stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými 

smluvními podmínkami CA, uznává je a souhlasí s nimi. Zároveň s vyplněnou objednávkou pobytu je objednavatel povinen zaplatit zálohu 50% ceny zájezdu na 

uvedené číslo účtu na cestovní smlouvě. 

II. CENA ZÁJEZDU 

Ceny zájezdů jsou cenami dohodou sjednanými mezi CA a objednavatelem (zákazníkem) a jsou vždy uvedeny v písemné objednávce pobytu. CA má právo na 

jednostranné zvýšení ceny zájezdu do 21.dne před zahájením poskytovaných služeb v případě, že dojde ke zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro 

stanovení ceny sjednaných služeb v průměru o více než  10%. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CA objednavateli (zákazníkovi) nejpozději do 21 dnů před 

zahájením čerpání služeb na objednávce pobytu. Je-li CA nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne objednavatel i 

(zákazníkovi změnu objednávky pobytu. Případné slevy, vyhlášené CA po datu podpisu (uzavření) objednávky pobytu objednavatelem (zákazníkem), nezakládají 

právo objednavatele na zlevněnou cenu. 

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Objednavatel zaplatí při podepsání Objednávky pobytu zálohu v dohodnuté výši 50%. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před 

zahájením čerpání služeb je objednavatel (zákazník) povinen uhradit 100% celkové ceny objednaných služeb. Doplatek celkové ceny zájezdu, která s ním byla 

sjednána v Objednávce pobytu, musí objednavatel (zákazník) uhradit nejpozději do 30 dnů před zahájením čerpání služeb dohodnutých v  Objednávce pobytu. 

Termín zaplacení se rozumí termín, kdy je na běžný účet připsána požadovaná částka. Objednavatel může zaplatit zájezd prostřednictvím obchodního zástupce 

CA Renata Eva Skalníková (provizní prodejce), kterého objednavatel (zákazník) vyplněním Objednávky pobytu CA Renata Eva Skalníková zmocňuje k výběru 

peněz od klienta a k následnému převedení peněz na účet CA Renata Eva Skalníková. Objednávka pobytu nabývá platnost po úhradě zálohy sjednaných služeb 

objednavatelem nebo provizním prodejcem ve prospěch CA Renata Eva Skalníková, ve stanoveném termínu. Pokud nebude záloha uhrazena ve stanoveném 

termínu, rezervace propadá a Objednávky pobytu pozbývá platnost. Ubytovací poukaz a pokyny k odjezdu budou zásadně objednavateli předány až po plném 

zaplacení ceny zájezdu. Ceny poskytovaných služeb CA byly kalkulovány na základě kurzu české koruny k EUR ze dne 01.12.0214. 

IV. ZMĚNA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY POBYTU, ZRUŠENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

Je-li cestovní agentura nucena z objektivních důvodů (změny u zahraničních partnerů) před zahájením objednaných služeb změnit podmínky Objednávky 

pobytu, může navrhnout objednavateli (zákazníkovi) změnu Objednávky pobytu. Objednavatel má právo se rozhodnout, zda bude se změnou Objednávky 

pobytu souhlasit nebo zda od Objednávky pobytu odstoupí. Pokud objednavatel neodstoupí od Objednávky pobytu ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o 

změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí. V případě, že u jednodenního zájezdu autobusovou dopravou nebude nahlášen min. počet osob, který je 

uveden vždy na přihlášce/objednávce služeb, zájezd se zruší a celá částka bude vrácena zákazníkovi. 

V. ZMĚNA PODMÍNEK OBJEDNÁVKY POBYTU ZE STRANY OBJEDNAVATEL (ZÁKAZNÍKA) 

Objednavatel (zákazník) může písemně oznámit CA, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem prokázaného doručení tohoto 

oznámení se osoba v něm uvedená stává objednavatelem (zákazníkem). Oznámení musí obsahovat prohlášení nového objednavatele, že souhlasí s uzavřenou 

Objednávkou pobytu.   

VI. ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY POBYTU SLUŽEB ZE STRANY OBJEDNAVATELE (ZÁKAZNÍKA) 

Objednavatel (zákazník) má právo před zahájením objednaných služeb od uzavřené Objednávky pobytu s CA stornovat zájezd a to vždy písemnou formou 

(rozhodující je datum doručení do CA). Je-li důvodem odstoupení objednavatel (zákazníka) od Objednávky služeb porušení povinnosti CA stanovené 

Objednávkou služeb, je CA povinna bez zbytečného odkladu vrátit objednavateli (zákazníkovi) vše, co od něho obdržela na úhradu sjednaných služeb, aniž by 

byl povinen platit CA odstupné. 

Odstoupí-li objednavatel (zákazník) od Objednávky pobytu svévolně, je objednavatel (zákazník) povinen zaplatit CA níže stanovené odstupné (stornopoplatky). 

a) dojde-li k odstoupení od účasti v době od potvrzení do 45 kalendářních dnů před poskytnutím první služby: Kč 200 Kč za osobu a zájezd  

b) dojde-li k odstoupení od účasti v době od 44 do 30 kalendářních dnů před poskytnutím první služby: 10 % z celkové ceny  zájezdu a jednotlivých 

služeb 

c) dojde-li k odstoupení od účasti v době od 29 do 21 kalendářních dnů před poskytnutím první služby: 40 % z celkové ceny  zájezdu a jednotlivých 

služeb  

d) dojde-li k odstoupení od účasti v době od 20 do 15 kalendářních dnů před poskytnutím první služby: 50 % z celkové ceny  zájezdu a jednotlivých 

služeb  

e) dojde-li k odstoupení od účasti v době od 14 do 7 kalendářních dnů před poskytnutím první služby: 70 % z celkové ceny  zájezdu a jednotlivých 

služeb  

f) dojde-li k odstoupení od účasti v době kratší než 6 dnů do nastoupení zájezdu: : 100 % z celkové ceny  zájezdu a jednotlivých služeb  

 

V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj,obdobně  se postupuje při 

obsazení apartmánu nižším počtem osob. Cenou za ubytovací služby se rozumí plná cena za ubytování, za osobu na pokoji či apartmánu bez stravy. 

 

U akcí, jejichž cena nepřevyšuje částku 600 Kč na osobu, činí storno poplatek ve výši 30% ceny, nejméně však 150 Kč za osobu, do 8 dnů před 

odjezdem zájezdu. Při stornu ve lhůtě do 14 dnů před odjezdem je storno poplatek ve výši 100% ceny akce.  



 
 

 

 

VII.REKLAMACE 

Není-li účastník (objednavatel) spokojen s úrovní poskytovaných služeb, je povinen toto sdělit neprodleně na recepci daného ubytování nebo ihned po příjezdu 

z dovolené v CA. Nepodaří-li se recepčnímu nápravu sjednat nebo nesouhlasí s požadavkem zákazníka, sepíše účastník záznam, v němž uvede objektivně 

okolnosti reklamace. Záznam podepíše recepční hotelu, reklamující účastník a případě také zástupce zahraniční agentury. Objednavatel musí uplatnit své  právu 

u CA bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů od skončení sjednaných služeb. Nevyužije-li účastník služeb, které byly součástí Objednávky 

pobytu, nemá nárok na snížení ceny služeb nebo poskytnutí náhradního plnění. V případě, že objednavateli nebude místními orgány umožněn vstup do cílové 

země, CA nenese žádné závazky vůči objednavateli a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb. Objednavateli je taktéž účtován stornopoplatek, 

jakoby Objednávku pobytu stornoval v den odjezdu. 

VIII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

Dle zákona  č.634/1992 Sb.o ochraně  spotřebitele  je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení 

spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Email: adr@coi.cz, 

Web: adr.coi.cz 

Novela o ochraně spotřebitele zavádí mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, které vznikají (např. spor o uznání reklamace). Zákon o ochraně spotřebitele 

stanovuje povinnost CA informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských 

sporů a poskytnout odkaz na webovou stránku tohoto subjektu (Česká obchodní inspekce) 

Návrh na řešení sporu může podat jen zákazník (pokud se nepodařilo stížnost vyřešit s CA přímo), a to nejpozději do jednou roku ode den, kdy za účelem řešení 

sporu kontaktoval druhou stranu. CA má povinnost se k návrhu do 15 dnů vyjádřit. 

Lhůta pro ukončení mimosoudního řešení by u většiny případů neměla překročit 90 dní. Systém mimosoudního řešení sporů byl Českou obchodní inspekcí 

spuštěn od 1.2.2016 

IX. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 

Každý objednavatel (zákazník) musí být na cestu do zahraničí zdravotně pojištěn. CA nabízí komplexní cestovní pojištění od Union pojišťovny a.s. nebo All ianz 

pojišťovny. Aktuální Všeobecné pojistné podmínky jsou ke stažení na adrese  www.allianz.cz. Věnujte pozornost u všeobecných pojistných podmínek na 

Výluky z pojištění, na které se pojištění léčebných výloh v zahraničí nevztahuje ( např. léčení, lékařský převoz nebo repatriace v souvislosti s akutním 

onemocněním, které existovalo před vycestováním na pojištěnou cestu nebo chronickým onemocněním pojištěného nebo jejich komplikacemi. atd. ). 

Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou. CA je pouze prostředníkem při sjednávání pojistné smlouvy. Klient potvrzuje, že při sjednání 

pojištění léč.výloh v zahraničí převzal komplexní všeobecné pojistné podmínky do zahraničí. V případě pojistné události si z uvedených adres stáhněte formulář 

pro hlášení pojistné události a vyplněný jej zašlete společně s dalšími podklady prokazujícími vznik pojistné události na adresu uváděných pojišťoven. 

V naléhavé situaci vyžadující lékařskou pomoc v zahraničí volejte tel.číslo asistenční služby uvedené na kartičce pojištěného. Uveďte Vaše jméno, číslo pojistky a 

telefon.  

X. POVINNOSTI OBJEDNAVATELE (ZÁKAZNÍKA) 

Objednavatel (zákazník) musí dodržet zejména tyto povinnost: zaplatit CA zálohu a doplatek ve stanoveném termínu. Platný cestovní pas popř. další cestovní 

formality, které nejsou CA zajišťovány (nebo do státu EU – občanský průkaz) si zabezpečuje každý zákazník sám a přitom dbá, aby platnost pasu po skončení 

pobytu v zahraničí byla minimálně 6 měsíců. 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. 

Za platnost cestovních dokladů si každý cestující zodpovídá sám. CA nenese za nesprávnost cestovních dokladů žádnou zodpovědnost. 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Objednavatel podpisem Objednávky pobytu potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb a s Všeobecnými smluvními 

podmínkami, souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestujících osob, ve prospěch kterých tuto Objednávku pobytu uzavírá. Objednavatel je osobně 

zodpovědný za správnost jim uvedených osobních údajů a souhlasí s použitím jeho osobních údajů, dle zák.č. 101/2000 Sb.uvedených v této Objednávce 

služeb, pro potřeby CA za účelem zasílání nabídek sužeb v cestovním ruchu. 

01.01.2017 
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