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ČLÁNEK I.Úvodní ustanovení
Obchodní firma Autoturist, a.s., IČO: 45804800, se sídlem Praha 4, Krč, Na Strži 1837/9, PSČ 140 
00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1671, 
provozovatel cestovní kanceláře (dále jen “Autoturist”), stanoví tyto Všeobecné smluvní podmínky 
(dále jen ”Podmínky”) pro cestovní smlouvy o prodeji zájezdů, uzavřené podle ust. § 852a a násl. 
občanského zákoníku a pro další smlouvy o prodeji jednotlivých služeb cestovního ruchu (dále jen 
“smlouva”).

ČLÁNEK II.Účastníci smluvního vztahu
Účastníky smluvního vztahu při poskytování služeb cestovního ruchu jsou:

1. Autoturist na straně jedné, který do smluvního vztahu vstupuje buď přímo, tj. centrálním 
prodejním místem a sítí svých provozoven v jednotlivých regionech na území celé ČR, nebo 
zprostředkovaně svými obchodními zástupci a 

2. zákazník na straně druhé, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen 
”zákazník”). 

ČLÁNEK III.Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je na straně jedné závazek Autoturistu poskytnout zákazníkovi sjednané 

služby cestovního ruchu, tj. buď zájezd (dále  jen „zájezd“) ve smyslu § 1 odst. 1) zákona 
č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném 
znění (dále jen „zákon“) nebo pobyt, což je jednotlivá služba ubytování zahrnující 
doplňkové služby (snídaně apod.), který není zájezdem ve smyslu zákona (dále jen „pobyt“) 
a na straně druhé závazek zákazníka zaplatit Autoturistu smluvenou cenu. 

2. Autoturistem pořádané zahraniční a tuzemské zájezdy a pobyty jsou: 
1. standardní zájezdy (vypsané s předem stanoveným programem, rozsahem služeb a 

cenou), 
2. standardní pobyty (ubytování včetně doplňkových služeb, které jsou jeho součástí a 

cenou), 
3. forfaitové zájezdy (sestavené předem podle individuálních požadavků zákazníka) 

jsou ve smyslu zákona zájezdem 

ČLÁNEK IV.Vznik smluvního vztahu
1. Smluvní vztah mezi Autoturistem a zákazníkem vzniká na základě návrhu smlouvy, který 

zákazníkovi předkládá Autoturist. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto Podmínky a 
informace z katalogu, platného pro sezónu v níž se zájezd či pobyt uskuteční. 

2. K uzavření smlouvy dojde, pokud zákazník (popř. jeho pravomocný zástupce) akceptuje 
předložený návrh a obě smluvní strany (popř. jejich oprávnění zástupci) jej podepíší. 
Odkládací podmínkou nabytí účinnosti smlouvy je složení stanovené minimální zálohy na 
cenu zájezdu/pobytu zákazníkem při podpisu smlouvy. Pokud zákazník stanovenou zálohu 
neposkytne, smlouva nevznikne. 

3. Svým podpisem návrhu smlouvy potvrzuje zákazník, že převzal tyto Podmínky a katalog. 
Současně potvrzuje, že s těmito Podmínkami bezvýhradně souhlasí a uznává je. 

4. Podpisem smlouvy se Autoturist zavazuje, že při splnění odkládací podmínky účinnosti 



smlouvy, tj. uhrazení stanovené minimální zálohy zákazníkem, zabezpečí zákazníkovi 
zájezd/pobyt v dohodnutém rozsahu a kvalitě objednaných a zaplacených služeb. 

5. Katalogy zájezdů a pobytů Autoturistu jsou vydávány ve velkém časovém předstihu. Proto si 
Autoturist vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy změnit údaje uvedené v katalogu. V 
takovém případě, liší-li se údaje v návrhu smlouvy od údajů v katalogu, jsou pro Autoturist 
závazné pouze údaje uvedené v návrhu smlouvy, který předložil zákazníkovi. 

ČLÁNEK V.Cena zájezdu/pobytu
1. Ceny zájezdů a pobytů jsou uvedeny v katalogu Autoturistu pro příslušnou sezónu. 

Autoturist si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy změnit cenu uvedenou v katalogu. 
Cena uvedená v návrhu smlouvy, který Autoturist předložil zákazníkovi, je závazná a tuto 
cenu může Autoturist změnit pouze za podmínek, uvedených dále v odst. 3) a násl. tohoto 
článku. 

2. Během příslušné sezóny je Autoturist oprávněn vyhlásit slevy z cen jím pořádaných 
zájezdů/pobytů. Na slevu nemá zákazník právo, pokud mu byl návrh smlouvy předložen 
před vyhlášením slevy. 

3. Autoturist je oprávněn jednostranným úkonem zvýšit cenu uvedenou ve smlouvě, ve lhůtě 
nejpozději do 21. dne před zahájením zájezdu, a to pouze v případě, že dojde ke zvýšení: 

1. ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo 
2. plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou 

zahrnuty v ceně zájezdu, nebo  
3. směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o 

více než 10 %; v tomto případě je oprávněn zvýšit cenu i pobytu nebo forfaitového 
zájezdu. 

4. Zvýšení ceny se vypočte tak, že ceny použité k výpočtu nákladových cen na dopravu, nebo 
směnné kurzy použité k výpočtu ceny zájezdu/pobytu, se přepočtou novými cenami nebo 
novým kurzem a vzniklý rozdíl mezi původní a novou cenou se přepočítá směnným kurzem 
české koruny k příslušné měně, platným ke dni zvýšení ceny. Pro zvýšení se použijí směnné 
kurzy vyhlašované ČNB. 

5. Písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu/pobytu musí Autoturist odeslat zákazníkovi 
nejpozději 21 dnů před jeho zahájením. Zákazník je povinen ve stanovené lhůtě rozdíl v 
ceně doplatit. Pokud zákazník nezaplatí Autoturistu rozdíl mezi původní a novou cenou ve 
stanovené lhůtě, poruší tím svou povinnost z uzavřené smlouvy, což zakládá právo 
Autoturistu od smlouvy odstoupit a povinnost zákazníka zaplatit Autoturistu odstupné podle 
článku XII. těchto Podmínek. 

6. Je-li Autoturist nucen zvýšit cenu zájezdu v souvislosti se změnou podmínek smlouvy, tj. 
z jiných objektivních důvodů než uvedených v odst. 3) tohoto článku, navrhne zákazníkovi 
změnu smlouvy. 

7. Změnou ceny není změna v důsledku změny sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Dojde-li 
změnou předpisu ke změně sazby této daně je Autoturist povinen změněnou sazbu daně 
vyúčtovat k ceně. Taková změna není důvodem k odstoupení od uzavřené smlouvy. 

ČLÁNEK VI.Platební podmínky
1. Zákazník je povinen zaplatit Autoturistu cenu zájezdu/pobytu předem, ve stanovené lhůtě. 
2. Zálohy na ceny zájezdů/pobytů jsou stanoveny takto: 

1. u standardních zájezdů a pobytů podle Čl. III., odst. 2) písm. a) a b) je zákazník 
povinen poskytnout Autoturistu zálohu ve výši minimálně 50 % z celkové ceny (tj. 
ceny včetně fakultativních služeb), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 

2. u forfaitových zájezdů podle Čl. III., odst. 2) písm. c) je zákazník povinen 
poskytnout Autoturistu manipulační poplatek 300 Kč na osobu. 



• V případě potvrzení ze strany Autoturistu, a.s. je tato částka odečtena z ceny zájezdu. 
• Nepotvrdí-li Autoturist, a.s. objednávku, uvedená částka bude vrácena v plné výši klientovi. 
• Pokud klient odmítne potvrzenou objednávku uvedená částka se nevrací. 

3. Doplatek celkové ceny je zákazník povinen zaplatit Autoturistu nejpozději 30 dnů 
před zahájením zájezdu/pobytu. Pokud dojde k uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 
30 dnů před zahájením zájezdu/pobytu, je zákazník povinen zaplatit Autoturistu 100 
% celkové ceny. 

4. Platby provádí zákazník bezhotovostní platbou, převodem či složenkou, na účet 
Autoturistu nebo složením v hotovosti v místě uzavření smlouvy. 

ČLÁNEK VII.Práva a povinnosti zákazníka
1. K základním právům zákazníka patří: 

1. právo na řádné poskytnutí služeb podle uzavřené smlouvy, 
2. u zájezdů právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. 

kontakt pro případ nesnází, podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou 
resp. zástupcem Autoturistu v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož 
účastníkem je nezletilá osoba, 

3. právo být seznámen s případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a 
ceny, 

4. právo kdykoliv před zahájením zájezdu/pobytu odstoupit od smlouvy za podmínek 
uvedených v Čl. XI., 

5. právo oznámit Autoturistu, že se místo něho zájezdu či pobytu zúčastní jiná osoba, 
dle Čl. X., odst. 3), 

6. právo na reklamaci vad poskytnutých služeb v souladu s Čl. XIV., 
7. právo na ochranu poskytnutých osobních dat v souladu s obecně závaznou platnou 

právní úpravou, 
8. u zájezdů právo obdržet spolu se smlouvou doklad o povinném smluvním pojištění 

Autoturistu pro případ úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a 
způsob oznámení pojistné události. 

2. K základním povinnostem zákazníka patří: 
1. poskytnout Autoturistu potřebnou součinnost k řádnému zabezpečení a poskytnutí 

služeb, tj. zejména úplné a pravdivé vyplnění všech potřebných formulářů a 
předložení potřebných dokladů (cestovní pas opatřený potřebnými vízy, souhlas 
zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let bez jeho doprovodu atd.), 

2. zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu 
zájezdu/pobytu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to 
vyžaduje, 

3. nahlásit Autoturistu účast cizích státních příslušníků, 
4. zaplatit cenu zájezdu/pobytu v souladu s platebními podmínkami podle článku VI. 

těchto Podmínek a prokázat Autoturistu uskutečněnou platbu dokladem o zaplacení, 
5. při odstoupení od  smlouvy z důvodů, uvedených v článku XI., odst. 3), zaplatit 

Autoturistu odstupné, stanovené v článku XII., 
6. bez zbytečného odkladu sdělovat Autoturistu své stanovisko k případným změnám 

v podmínkách a obsahu sjednaných služeb, 
7. převzít od Autoturistu doklady, potřebné k čerpání poskytovaných služeb, 
8. dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi 

doklady, požadovanými podle cestovních pokynů, 
9. při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady, požadované pro vstup do 

příslušných cílových zemí i zemí tranzitu (cestovní doklad, víza, doklad o 
zdravotním pojištění, očkovací průkaz apod., pokud jsou vyžadovány); cizí státní 
příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských zemí, 



kam cestují, včetně zemí tranzitu, a potřebná víza si obstarat; Autoturist  nenabízí 
obstarání víz, 

10.řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné, Autoturistem 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 Autoturist oprávněn zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž 
zákazník ztrácí nárok na další služby stejně jako nárok na úhradu nevyužitých služeb, 

11.zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky 
zájezdu/pobytu, 

12.uhradit vzniklou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím 
aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné podle uzavřené smlouvy. 

ČLÁNEK VIII.Práva a povinnosti Autoturistu
1. K základním právům Autoturistu patří zejména právo na úhradu ceny za služby poskytnuté 

zákazníkovi podle uzavřené smlouvy, právo odstoupit od smlouvy z důvodů zrušení 
zájezdu/pobytu nebo z důvodů porušení povinností zákazníkem, právo na náhradu škody 
způsobené zákazníkem. 

2. Autoturist je povinen řádně, tj. pravdivě, srozumitelně, úplně a včas informovat zákazníka o 
všech mu známých důležitých skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb. 

3. Autoturist není povinen poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec smlouvy a zaplacené 
ceny. 

4. Autoturist je správcem osobních údajů zákazníků ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Jako správce provádí zpracování 
osobních údajů, přičemž je povinen zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje a 
jejich pravdivost a přesnost ověřovat. Pro plnění svých povinností má právo požadovat 
předložení potřebných dokladů. 

ČLÁNEK IX.Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů
Podpisem smlouvy zákazník potvrzuje, že osobní údaje, které do smlouvy uvedl, jsou pravdivé a 
přesné. Dále svým podpisem smlouvy uděluje zákazník Autoturistu, jako správci osobních údajů, 
souhlas, aby osobní údaje, uvedené ve smlouvě, poskytl svému tuzemskému či zahraničnímu 
partnerovi (podle místa zájezdu/pobytu), který bude podle smlouvy zákazníkovi služby poskytovat, 
smluvním pojišťovnám pro účely pojištění zákazníka, případně svému smluvnímu partnerovi, 
poskytujícímu peněžní služby, za účelem uzavření úvěrové smlouvy se zákazníkem o poskytnutí 
úvěru na úhradu ceny zájezdu/pobytu, smluvnímu či tuzemskému partnerovi pro účely nabídky 
služeb cestovního ruchu či jiných. Současně svým podpisem zákazník potvrzuje, že je zmocněn 
ostatními účastníky zájezdu/pobytu, uvedenými ve smlouvě, udělit Autoturistu souhlas, aby ve 
stejném rozsahu zpracovával i jejich osobní údaje.

ČLÁNEK X.Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky
1. Změny před zahájením zájezdu nebo pobytu: 

1. Pokud je Autoturist nucen z objektivních důvodů před zahájením zájezdu/pobytu 
změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Pokud 
navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu/pobytu, musí být v návrhu 
nová cena uvedena. Takové změny je Autoturist povinen oznámit zákazníkovi bez 
zbytečného odkladu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení 
návrhu na její změnu, má se za to, že se změnou smlouvy souhlasí. 

2. Autoturist je oprávněn zrušit zájezd/pobyt před jeho zahájením, pokud z jakýchkoliv 
důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy. 

3. Odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodů a ve lhůtě podle písm. a) tohoto odstavce, 



nebo z důvodu zrušení zájezdu/pobytu podle předchozího písm. b), má právo na 
vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod zaplacené částky na úhradu 
ceny náhradního plnění, aniž by byl povinen platit odstupné. 

4. U zájezdů/pobytů se za změnu podmínek smlouvy nepovažuje a není důvodem k 
odstoupení změna místa pobytu a ubytovacího nebo stravovacího objektu, pokud 
kategorie tohoto objektu, popřípadě úroveň poskytovaných služeb, je stejná nebo 
vyšší, dále změna příjezdové/odjezdové trasy z vážných dopravních, bezpečnostních 
apod. důvodů nebo změna místa odjezdu či příjezdu. 

5. U zájezdů/pobytů, jejichž realizace je podmíněna dosažením minimálního počtu 
zákazníků, si Autoturist vyhrazuje právo zájezd či pobyt zrušit, jestliže stanoveného 
minimálního počtu zákazníků nebylo dosaženo; písemnou informaci o zrušení 
zájezdu/pobytu je Autoturist povinen doručit zákazníkovi ve lhůtě nejméně 14 dnů 
před jejich zahájením. 

2. Změny po zahájení zájezdu/pobytu: 
1. Autoturist je oprávněn provádět změny programu či poskytovaných služeb v průběhu 

zájezdu/pobytu pouze z naléhavých důvodů, kdy sjednané služby nebo program 
nemůže dodržet. 

2. Pokud Autoturist nemůže dodržet sjednaný program nebo služby, je povinen: 

• zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující 
původně sjednaným podmínkám tak, aby zájezd/pobyt mohl pokračovat, 

• upravit cenu zájezdu/pobytu v závislosti na uskutečněných změnách programu a služeb, 
pokud je důsledkem provedených změn snížení rozsahu a kvality sjednaných služeb a 
případný rozdíl v ceně vrátit zákazníkovi, 

• vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu za služby, které mu vůbec nebyly poskytnuty a nebylo 
mu za ně poskytnuto náhradní plnění. 

3. Změny prováděné na žádost zákazníka: 
1. Zákazník může, s využitím svého práva podle článku VII., odst. 1) písm. e) 

těchto Podmínek, oznámit Autoturistu, že se zájezdu/pobytu místo něho 
zúčastní jiná osoba. Toto oznámení musí obsahovat písemné prohlášení 
nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou a že splňuje všechny 
podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu/pobytu. Náklady spojené se 
změnou nese zákazník. 

2. Oznámení podle předchozího písm. a) může zákazník učinit písemně nebo 
osobně. Písemné oznámení musí být doručeno cestovní kanceláři ve lhůtě 
nejpozději do 11. dne před zahájením zájezdu/pobytu. Osobně může 
oznámení učinit pouze, pokud se do Autoturistu dostaví spolu s novým 
zákazníkem a učiní tak ve lhůtě nejméně 3 pracovní dny před zahájením 
zájezdu/pobytu. 

3. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny 
zájezdu/pobytu a nákladů, které Autoturistu vzniknou v souvislosti se změnou 
zákazníka. 

4. Zákazník může ve lhůtě a formou podle písmene b) tohoto odst. 3) oznámit 
Autoturistu změnu osobních údajů (jména, bydliště, čísla pasu a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě). 

5. Na úhradu nákladů spojených se změnou osoby nebo osobních údajů je 
zákazník povinen zaplatit Autoturistu poplatek ve výši 300,- Kč u 
zahraničních zájezdů/pobytů a 150,- Kč u tuzemských zájezdů/pobytů za 
každou osobu, včetně dětí, jíž se změna týká. Potvrzení o zaplacení 
příslušného poplatku je zákazník povinen doručit Autoturistu spolu 
s oznámením o změně. 



ČLÁNEK XI.Odstoupení od smlouvy
1. Autoturist může před zahájením zájezdu/pobytu od smlouvy odstoupit z důvodu zrušení 

zájezdu/pobytu nebo  z důvodu porušení povinností zákazníkem. Oznámení o odstoupení od 
smlouvy s uvedením důvodu zasílá Autoturist zákazníkovi písemně na jeho adresu 
bydliště/sídla, uvedenou ve smlouvě, a účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení 
oznámení. 

2. Zákazník má právo kdykoliv před zahájením zájezdu/pobytu od smlouvy odstoupit. 
Oznámení o odstoupení od smlouvy činí zákazník písemně a to buď zápisem, sepsaným za 
jeho osobní účasti v místě prodeje zájezdu/pobytu, nebo dopisem, doručeným poštou či 
jiným prokazatelným způsobem na adresu tohoto prodejního místa.  

3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti Autoturistu 
stanovené smlouvou nebo odstoupí-li Autoturist od smlouvy před zahájením zájezdu/pobytu 
z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit Autoturistu odstupné 
ve výši stanovené v článku XII. těchto Podmínek a Autoturist je povinen vrátit zákazníkovi 
vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu/pobytu podle zrušené smlouvy. 

ČLÁNEK XII.Poplatky za odstoupení od smlouvy
1. Poplatek je stanoven pevnou částkou na jednu osobu včetně dětí nebo procentní sazbou z 

celkové ceny zájezdu/pobytu (cena za všechny účastníky) podle lhůty, ve které k odstoupení 
došlo, přičemž procentní sazba nesmí být nižší než násobek minimální výše sankce za jednu 
osobu. Výše poplatku činí: 

1. při odstoupení od smlouvy ve lhůtě do 120 dnů před zahájením: 

• u tuzemského zájezdu/pobytu 500,- Kč za každou osobu, nejvýše však 50% z ceny zájezdu 
• u zahraničního zájezdu/pobytu 1000,- Kč za každou osobu, nejvýše však 50% z ceny 

zájezdu 
2. při odstoupení od smlouvy ve lhůtě: * 

• 120 až 60 dnů před zahájením minimálně 25 % z celkové ceny, 
• 59 až 30 dnů před zahájením minimálně 50 % z celkové ceny, 
• 29 až 15 dnů před zahájením minimálně 75 % z celkové ceny, 
• 14 až   7 dnů před zahájením minimálně 90 % z celkové ceny, 
• 6 a méně dnů před zahájením 100 % celkové ceny; 

* Minimální výše odstupného za jednu osobu, při odstoupení od smlouvy ve lhůtě kratší než  
120 dnů před zahájením zájezdu/pobytu, činí 500,- Kč u tuzemských a 1.000,- Kč u  
zahraničních! Výjimkou je jen případ kdy je celková cena zájezdu nižší než 500 respektive  
1.000,- Kč. Pak je výše odstupného rovna výši ceny zájezdu.

 

2. Autoturist má právo odečíst sankce od zákazníkem poskytnuté zálohy nebo zaplacené ceny. 
3. Při určení počtu dnů pro výpočet sankce se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy 

nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den stanovený 
jako den zahájení zájezdu/pobytu. 

4. Část sankce může krýt plnění z pojistné smlouvy, pokud zákazník odstoupí od smlouvy z 
kvalifikovaných důvodů uvedených v pojistné smlouvě a za podmínek pojistnou smlouvou 
stanovených. 

ČLÁNEK XIII.Související ustanovení
1. Nenastoupí-li zákazník na zájezd/pobyt či nevyčerpá-li službu bez předchozího odstoupení 

od smlouvy nebo z důvodů, že nesplnil některou svou povinnost podle článku VII., odst. 2) 
písm. g) h) a i) těchto Podmínek, hradí 100 % ceny, tj. prodejní ceny včetně všech 



zákazníkem zakoupených fakultativních služeb v plné výši, bez uplatnění jakékoliv slevy z 
ceny. 

2. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Autoturistu a jeho smluvně 
sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním 
dodavatelům služeb. 

3. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a případný následek není závislý na vůli a 
činnosti Autoturistu (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž 
základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a Autoturistem 
zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z 
ceny, pokud není dohodnuto jinak. 

ČLÁNEK XIV.Reklamace
1. V případě, že rozsah a kvalita poskytovaných služeb je nižší, než bylo sjednáno v platné 

smlouvě, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob, jakým má zákazník uplatnit své 
právo na reklamaci a postup při vyřízení reklamace, jakož i rozhodnutí o reklamaci, je 
stanoven v Reklamačním řádu Autoturistu, který je zákazníkovi k dispozici ve všech 
provozovnách Autoturistu. 

2. V průběhu čerpání služeb je zákazník povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného 
odkladu u poskytovatele služby, tj. u vedoucího provozovny poskytující služby, u průvodce 
či delegáta pokud jej Autoturist v místě má, nebo u jiného odpovědného pracovníka tak, aby 
závadný stav mohl být neodkladně odstraněn, služba doplněna nebo poskytnuta znovu. 

3. Pokud se nepodaří závadný stav ihned odstranit, je zákazník povinen žádat od osoby, u níž 
nedostatek reklamoval, sepsání protokolu o reklamaci s uvedením předmětu reklamace, data 
sepsání protokolu a potvrzení příslušnou osobou, popř. stanoviskem této osoby k reklamaci. 
Dále pak zákazník postupuje při reklamaci podle Reklamačního řádu a své nároky uplatňuje 
v provozovně  Autoturistu, kde zájezd/pobyt zakoupil, nebo prostřednictvím 
zprostředkovatele. 

ČLÁNEK XV.Pojištění
1. Autoturist má řádně uzavřenou smlouvu o povinném smluvním pojištění podle ust. § 6 a 

násl. zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, na základě něhož vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy by 
zastoupený nebyl schopen splnit své závazky z uzavřené cestovní smlouvy z důvodu svého 
úpadku. 

2. Není-li uvedeno jinak, zahrnují ceny standardních zahraničních zájezdů a pobytů, jejichž 
výhradním pořadatelem je Autoturist, pojištění zákazníka pro cestu a pobyt. To neplatí u 
zájezdů či pobytů, pořádaných jinými cestovními kancelářemi, jejichž prodej Autoturist 
zprostředkovává. 

3. Podrobné informace o podmínkách a rozsahu pojištění pro cesty a pobyt, včetně pojištění 
pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od cestovní 
smlouvy, jsou uvedeny v pojistných podmínkách, které jsou k nahlédnutí v každé 
provozovně Autoturistu. 

4. Podpisem smlouvy, jejímž předmětem je i pojištění pro cesty a pobyt, vyslovuje zákazník 
souhlas s přechodem svých práv (postoupením pohledávky) na pojistné plnění vůči 
pojišťovně na Autoturist v případě, že Autoturist na základě požadavku zákazníka nebo 
dalších osob oprávněných z pojistné smlouvy poskytne za zákazníka úhradu léčebných 
nákladů, případně úhradu jiných nákladů v souvislosti s jeho pojistnou událostí. 

5. V jednání o odškodnění pojistné události je pojišťovna v přímém vztahu k zákazníkovi. 

ČLÁNEK XVI.Závěrečná ustanovení



1. Podmínky vstupují v platnost a účinnosti nabývají dnem jejich zveřejnění v katalogu pro 
sezónu „Léto 2013“. 

2. Podmínky se vztahují ke smlouvám o prodeji zájezdu/pobytu a služeb nabízených a 
publikovaných v katalogu Autoturistu počínaje sezónou „Léto 2013“. 
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