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I) Úvodní ustanovení  
1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní 
kanceláře  icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00,  IČ: 27249786, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 107596 (dále 
icon plavby), jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy. 
 
2. Tyto všeobecné podmínky jsou platné od r. 2006 a platí až do odvolání. Podpisem cestovní 
smlouvy objednavatel vyjadřuje svůj souhlas s veškerým obsahem těchto Všeobecných podmínek. 
 
3. Tyto podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji: zájezdů, služeb na 
objednávku či jednotlivých služeb. Cestovní kancelář icon plavby organizuje zejména zájezdy na 
plavebních lodích s předem stanoveným programem. Pro klienty s individuální dopravou 
zprostředkovává ubytování v hotelech a jiných ubytovacích zařízeních včetně dalších služeb 
souvisejících s cestovním ruchem. 
 
4. Cestovní kancelář icon plavby má uzavřenu pojistnou smlouvu o povinném pojištění záruky pro 
případ úpadku cestovní kanceláře, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 
Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, u pojišťovny Česká 
podnikatelská pojišťovna, a.s., které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění 
podle tohoto zákona. Tato smlouva je platná od 8.12.06 a je registrováná pod číslem 0200602454. 
Na základě této smlouvy vzniká zákazníkovi, s nímž icon plavby uzavřela cestovní smlouvu, právo 
na plnění v případě pojistné události. icon plavby je povina předat zákazníkovi současně s cestovní 
smlouvou příslušný doklad pojišťovny; jehož převzetí stvrzuje zákazník podpisem cestovní 
smlouvy.  
 
II) Cena zahraničního zájezdu na plavebních lodích  
Společnost icon plavby je oprávněna požadovat zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a 
zákazník je povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím.  
Cena zájezdu je stanovena v EUR nebo na základě směnného kurzu české koruny k zahraniční 
měně, v níž jsou jednotlivé služby zájezdu cestovní kanceláři účtovány dodavatelem takovéto 
služby, stanoveného podle devizového kurzu ČNB platného v den podpisu smlouvy.  
Cestovní kancelář je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, avšak nejpozději 21. 
den před zahájením zájezdu, a to jen v případech, že dojde ke zvýšení: 
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, 
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně 
zájezdu, nebo 
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %. 
Cenu zájezdu jsou icon plavby oprávněny jednostranně zvýšit o částku, o kterou se zvýší cena nebo 
platba podle písm. a) nebo b) shora, oproti ceně služeb a plateb zahrnutých v ceně. V případě 
zvýšení směnného kurzu české koruny  použitého pro stanovení ceny  zájezdu v průměru o 10% 
jsou icon plavby oprávněny zvýšit cenu zájezdu maximálně o částku odpovídající procentnímu 
zvýšení kurzu. 
Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením  
zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dní od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit rozdíl v ceně 
zájezdu. Poruší-li klient tento závazek, vzniká společnosti icon plavby právo na odstoupení od 
cestovní smlouvy, přičemž její právo na náhradu škody tím není dotčeno.  
Výše uvedené platí taktéž pro služby na objednávku či pro služby jednotlivé, s tím rozdílem, že 
lhůta pro odeslání písemného oznámení o zvýšení ceny je 10-ti denní a lhůta pro úhradu rozdílu v 
ceně ze strany klienta třídenní.
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III) Rezervace zájezdu 
1. Rezervaci provádí klient telefonicky, e-mailem nebo osobně v sídle icon plavby, případně u 
autorizovaných obchodních zástupců. 
 
2. Rezervací bez splnění dalších podmínek specifikovaných v těchto Všeobecných podmínkách 
nevzniká nárok klienta na uzavření cestovní smlouvy. Smluvní vztah mezi klientem a cestovní 
kanceláří vzniká v případě zájezdů uzavřením cestovní smlouvy, tzn. přijetím klientem podepsané 
cestovní smlouvy a jejím potvrzením ze strany cestovní kanceláře; v případě služeb na objednávku 
či jiných jednotlivých služeb vzniká smluvní vztah mezi klientem a cestovní kanceláří přijetím 
klientem podepsané písemné objednávky a jejím potvrzením ze strany cestovní kanceláře.  
 
IV) Způsob platby ceny zájezdu  
Při objednávce zájezdů, služeb na objednávku či jednotlivých služeb zákazník uhradí zálohu ve výši 
4-6denní plavba € 80 / za osobu, 7-9denní plavba € 200 / za osobu, 10-vícedenní plavba € 360 / za 
osobu z celkové ceny zájezdu, pokud není v cestovní smlouvě uvedeno jinak, v hotovosti nebo na 
účet icon plavby, který je uveden v záhlaví příslušné cestovní smlouvy. V případě platby na účet 
icon plavby, provedou icon plavby objednávku po připsání zálohy na účet cestovní kanceláře. 
Celkovou cenu je nutné plně uhradit nejméně 40 dní před začátkem zájezdu. Při objednávce v době 
kratší než 30 dní před nástupem na zájezd je nutno uhradit celkovou cenu zájezdu ihned při 
objednávce. 
 
V) Práva a povinnosti zákazníka 
1. Mezi základní práva zákazníka patří zejména: 
a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb; 
b) právo vyžadovat od icon plavby informace o všech skutečnostech, které jsou icon plavby známy 
a které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb; 
c) být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, programu a rozsahu služeb; 
d) právo kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy dle článku VII.; 
e) právo na reklamaci případných vad poskytnutých služeb;   
f) právo na ochranu osobních údajů a informací, které tvoří obsah smlouvy, před nepovolanými 
osobami; 
g) u zájezdů právo na poskytnutí nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu dalších písemných 
podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou cestovní 
kanceláři známy, pokud nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl klientovi 
předán. 
 
2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména: 
a) poskytnout icon plavby součinnost, která je nutná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, 
pravdivě a úplně uvádět údaje požadované icon plavby v cestovní smlouvě nebo objednávce, 
informovat o veškerých změnách požadovaných údajů; 
b) předložit další doklady, které icon plavby můžou požadovat pro vyřízení objednávky;  
c) plně uhradit cenu zájezdu, resp. objednaných služeb a dalších fakultativních služeb dle výše 
uvedených podmínek; 
d) je-li součástí služeb pobyt nebo výjezd do zahraničí, je zákazník povinen mít u sebe veškeré 
doklady požadované pro vstup (i tranzit) do příslušných zemí pobytu (platný cestovní pas, vízum 
apod.); 
e) dodržovat celní, pasové, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje; 
f) řídit se pokyny cestovní kanceláře icon plavby pověřené osoby, dodržovat stanovený program, 
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dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, včetně předpisů dopravců a ubytovatelů; 
g) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo na majetku na úkor ostatních 
zákazníků, dodavatelů služeb nebo cestovní kanceláře icon plavby; případnou škodu, kterou 
způsobí, se zavazuje uhradit; 
h) předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník mladší 21ti let čerpá služby bez 
jeho doprovodu a dohledu. 
i) zákazník musí mít zejména pro zájezdy se sportovním programem přiměřené zdravotní, fyzické i 
psychické předpoklady k účasti na zájezdu.  
j) zákazník je povinen zkontrolovat pravdivost a úplnost jeho osobních údajů/osobních údajů 
účastníka zájezdu uvedených v  Cestovní smlouvě. Zákazník bere na vědomí, že přesnost těchto 
údajů je nezbytná pro objednání služeb cestovního ruchu v rámci zájezdu, zejména 
dopravy a pojištění. 
k) zákazník je povinen převzít od icon plavby doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve 
stanoveném čase na místo určení se všemi požadovanými doklady. V případě, že zákazník  není  
totožný s účastníkem zájezdu je zákazník odpovědný za předání těchto materiálů účastníkovi/kům 
zájezdu. 
l) v případě, že si zákazník objedná fakultativní službu zajišťovanou partnerskou organizací icon 
plavby (například sportovní aktivity apod.), je povinen dodržovat pokyny a instrukce zástupce 
partnerské organizace.  
m) odstoupí-li zákazník od smlouvy, je povinen takovéto odstoupení od smlouvy cestovní kanceláři 
neprodleně oznámit a zaplatit příslušné odstupné (viz níže). 
 
VI) Práva a povinnosti icon plavby 
1. Cestovní kancelář icon plavby má uzavřenu pojistnou smlouvu o povinném pojištění záruky pro 
případ úpadku cestovní kanceláře, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 
Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, u pojišťovny Česká 
podnikatelská pojišťovna, a.s., které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění 
podle tohoto zákona. Tato smlouva je platná od 8.12.06 a je registrováná pod číslem 0200602454. 
Na základě této smlouvy vzniká zákazníkovi, s nímž icon plavby uzavřela cestovní smlouvu, právo 
na plnění v případě pojistné události. icon plavby je povina předat zákazníkovi současně s cestovní 
smlouvou příslušný doklad pojišťovny; jehož převzetí stvrzuje zákazník podpisem cestovní 
smlouvy.  
 
2. icon plavby jsou povinny řádně zákazníka informovat o všech skutečnostech týkajících se 
objednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité, a které jsou icon plavby známy. 
 
3. icon plavby nejsou povinny poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a 
zaplacených služeb. 
 
4. Náhradu škody, jež vznikla z porušení závazku cestovní kanceláře icon plavby ze smlouvy, není 
icon plavby povina nahradit, nad částku přesahující omezení v souladu s mezinárodními 
smlouvami, kterými je Česká republika vázána.  
 
 
VII) Zrušení dohodnutých služeb; Odstoupení  od smlouvy 
1. icon plavby je oprávněna zrušit zájezd a služby na objednávku či jednotlivé služby před 
zahájením jejich čerpání, jestliže z jakýchkoliv důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy.  
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2. Jestliže icon plavby zájezd či služby podle odst. 1) zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu 
icon plavby na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd či služby nejméně v kvalitě odpovídající 
původní smlouvě, může-li icon plavby takový zájezd či služby nabídnout. Nedojde-li v takovém 
případě k uzavření nové smlouvy, je icon plavby povina bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi 
vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu či služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl 
zákazník povinen platit icon plavby odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby 
uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena 
nového zájezdu či služeb nižší než již uskutečněné platby, je icon plavby povina takto vzniklý 
rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.  
 
3. icon plavby má dále právo zrušit služby cestovního ruchu, které jsou předmětem smluvního 
vztahu v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého 
úsilí, které lze na něm rozumně požadovat.  
 
4. Jestliže icon plavby zruší zájezd, který je předmětem smluvního vztahu, z jiných důvodů než je 
uveden v ustanovení VII 1)-3) ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povina 
zákazníkovi uhradit pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu.  
 
5. icon plavby jsou oprávněny odstoupit od cestovní smlouvy jen v případech výslovně uvedených 
v těchto Všeobecných podmínkách nebo v souladu se závaznými právními předpisy, a to:  
a)  v případě porušení povinností zákazníkem; 
b) v případě důsledků neodvratitelné  události, které icon plavby nemohly zabránit ani při 
vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat (vis major). Nastanou-li 
nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, jejichž vznik průběh a případně následek není závislý na 
vůli, jednání, provozu nebo činnosti icon plavby (vis major) jako např. živelné pohromy, válečný 
konflikt, teroristický akt, občanské nepokoje, úřední zákaz apod.  
 
6. Zákazník je oprávněn odstoupit od cestovní smlouvy před zahájením čerpání objednaných služeb 
v následujících případech: 
a) bez udání důvodu; 
b) z důvodu porušení povinností icon plavby. 
Písemné oznámení s uvedením důvodu zákazník zašle nebo předá osobně v sídle icon plavby. V 
oznámení je nutné uvést název zájezdu, termín a osobní údaje zákazníka. 
 
VIII) Odstupné (storno)  
V případě odstoupení zákazníka bez udání důvodu je  smluvní vztah zrušen a účast stornována ke 
dni, kdy je písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno icon plavby. Protože icon plavby 
vznikají zákazníkovým odstoupením od smlouvy náklady, je zákazník  povinen zaplatit odstupné 
(storno) v následující výši: 
 
1-6 dnů plavby 89-60 dnů před plavbou € 25 za osobu 
 59-30 dnů před plavbou € 80 za osobu 
 29-  8 dnů před plavbou 50% z celkové z celkové ceny, přístavní taxy se vrací * 
   7-  0 dnů před plavbou 100% z celkové z celkové ceny, přístavní taxy se vrací 
7-více dnů plavby 89-60 dnů před plavbou € 50 za osobu 
 59-45 dnů před plavbou výše zálohy 
 44-30 dnů před plavbou 25% z celkové z celkové ceny, přístavní taxy se vrací 
 29-  8 dnů před plavbou 50% z celkové z celkové ceny, přístavní taxy se vrací 
   7-  0 dnů před plavbou 100% z celkové z celkové ceny, přístavní taxy se vrací 
US svátky   
1-6 dnů plavby 89-60 dnů před plavbou € 200 za osobu 
 59-45 dnů před plavbou 25% z celkové z celkové ceny, přístavní taxy se vrací * 
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 44-30 dnů před plavbou 50% z celkové z celkové ceny, přístavní taxy se vrací * 
 29-15 dnů před plavbou 75% z celkové z celkové ceny, přístavní taxy se vrací * 
 14-  0 dnů před plavbou 100% z celkové z celkové ceny, přístavní taxy se vrací 
   
7-více dnů plavby 89-60 dnů před plavbou € 360 za osobu 
 59-30 dnů před plavbou 50% z celkové z celkové ceny, přístavní taxy se vrací * 
 29-15 dnů před plavbou 75% z celkové z celkové ceny, přístavní taxy se vrací * 
 14-  0 dnů před plavbou 100% z celkové z celkové ceny, přístavní taxy se vrací 
   
 * nebo výše zálohy;  

která částka je vyšší 
 

 
Storno podmínky mohou být u jednotlivých upraveny na cestovní  smlouvě. Jestliže icon plavby 
nebudou moci zákazníkovi vyhovět v jeho předem specifikovaných požadavcích (např. typ 
ubytování, termín ubytování) bude záloha, resp. plná platba  zákazníkovi navrácena v plné výši.  
 
IX) Reklamace 
icon plavby odpovídají zákazníkovi za splnění závazků vyplývajících z cestovní smlouvy. 
Nesplní-li icon plavby své povinnosti vyplývající z příslušné platné cestovní smlouvy nebo 
z příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, je zákazník povinen uplatnit 
svoji reklamaci bez zbytečného odkladu.  
Zákazník musí nejdříve uplatnit svoji reklamaci na místě poskytované služby u zástupce icon 
plavby nebo partnerské organizace, která zajišťuje zákazníkem objednané služby cestovního ruchu. 
Pokud nebyla reklamace vyřízena na místě, má zákazník právo písemně uplatnit reklamaci v sídle 
icon plavby, ve které zájezd objednal. 
Reklamace musí být uplatněna maximálně 3 měsíce od skončení zájezdu nebo v případě, že se 
zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd podle této smlouvy ukončen, jinak právo zaniká. 
V písemné reklamaci musí zákazník uvést jakého práva se domáhá. 
Nastanou-li nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, jejichž vznik průběh a případně následek 
není závislý na vůli, jednání, provozu nebo činnosti  icon plavby (vis major) jako např. živelné 
pohromy, válečný konflikt, teroristický akt, občanské nepokoje, úřední zákaz apod. nebo okolnosti, 
které jsou na  straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, 
zaplacené a icon plavby zabezpečené služby,  zákazníkovi nevzniká nárok na vrácení zaplacené 
ceny nebo na slevu z ceny.  
 
 
V Praze dne:...........................2012            V Praze dne:...........................2012 

 
 

 

.........................................................   .......................................................... 

icon plavby s.r.o.     Zákazník  (popř. Zákonný zástupce)                                                                                                          
Jméno a příjmení     Jméno a příjmení 

 
 


