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Všeobecné podmínky

1) Níže uvedené podmínky pro zákazníky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále 
jen smlouva) mezi zákazníkem a CK. Nabývají účinnosti podpisem cestovní smlouvy.

2) CK je pojištěna proti úpadku podle Z. 159/99 Sb. o některých podmínkách podnikání 
v oblasti cestovního ruchu. Z toho vyplývá, že nároky zákazníka, které mu vznikly proti 

přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

3) Vznik smluvních vztahů. 
Podepsáním a potvrzením cestovní smlouvy obou zúčastněných stran vzniká mezi zákazníkem 

v souladu s těmito podmínkami a reklamačním řádem. Podpisem cestovní smlouvy zákazník 
vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami. Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje 
(v případě cestovního pojištění včetně rodného čísla) uvedené v cestovní smlouvě zpracovala 

4) Účastníci zájezdu musí před počátkem zájezdu dosáhnout 18ti let. Účastníci od 15ti let 
se mohou zájezdu zúčastnit se souhlasem zákonného zástupce nebo v jeho doprovodu. 

nebo osoby starší 18 let. 
Místo v letadle, na které se účastník zájezdu nedostaví může být obsazeno další osobou, 
protože zasedací pořádek stanovuje letecká společnost. 

5) Cena zájezdu a její úhrady. 
Cena zájezdu je uvedena v katalogu, stejně jako doplňkové služby, které jsou v katalogu 

-
stranným úkonem zvýšit cenu zájezdu a to nejpozději do 21 dnů od počátku zájezdu, jen 
v případě pokud dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot, 
b) plateb spojených s dopravou (např. letištních poplatků), 

 V ceně zájezdu je započítán palivový příplatek daný leteckou společností v měsíci prosinci 

na změny kurzu zvýšena nebo snížena. Případné zvýšení letištních a bezpečnostních tax, 
palivového příplatku, popř. vzdušného od leteckých společností nebo rozdílu v kurzu, je 
klient povinen uhradit. Ceny byly kalkulovány ke dni 15. října 2011.

zájezdu, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. V návrhu musí být nová cena uvedena. 
Zákazník má právo rozhodnout, zda se smlouvou souhlasí nebo od ní odstoupí. Pokud do 5 dnů 
od doručení návrhu od změny písemně neodstoupí, má se za to, že souhlasí. Pokud nebude 

a) zajistit program a služby srovnatelné s původním plánem,
b) upravit cenu zájezdu nebo vrátit část již zaplacené ceny.
Při uzavírání smlouvy se platí 50% záloha (není-li uvedeno jinak). 

při podpisu smlouvy uhradit zájezd neprodleně.
Účastník zájezdu se zavazuje uhradit cenu zájezdu i případnou zálohu v termínu uvedeném 

-
šit a účtovat si odstupné. Bez plného zaplacení nemá zákazník nárok na poskytnutí služeb.

v doprovodu 2 dospělých osob.

6) Výše odstupného. 
Zákazník má kdykoliv před započetím zájezdu právo odstoupit od smlouvy písemným 

-

 Od 59 do 40 dnů ..........................
 Od 39 do 25 dnů .......................................................................
 Od 24 do 10 dnů ........................................................................75 % z celkové ceny,
 Od 9 dnů .................................................................................... 100 % z celkové ceny.

rozhodujících při výpočtu odstupného.

7) Délka zájezdu.
 První a poslední den zájezdu jsou určeny k dopravě, k předání ubytování a pro transfery, tu-

díž nejsou považovány za dny plnohodnotného rekreačního pobytu. Proto nelze reklamovat 

posledním dnem zájezdu v 00.01 hod. Zájezd se řídí letovými časy, přidělenými leteckou 

letů i tehdy, pokud je klient ubytován i v nočních či ranních hodinách následujícího dne.  

plánovaným odletem. Případné zmeškání stravování v hotelu či jiném ubytovacím zařízení 

-
kých důvodů, popř. z důvodů přetížení leteckých cest, hraničních přechodů. Zákazník musí 

vzniknout v důsledku zpoždění a v případě zpoždění nevzniká cestujícímu právo na odstou-

přebírá zodpovědnost za klienty letecká společnost.

8) Změny v knihování. 

-
ním zájezdu.

dnů před zahájením zájezdu.

změna již není možná.
 Veškeré výše uvedené poplatky účtujeme vždy za každou osobu, včetně dětí.

9) Změny jednotlivých služeb od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech 
přípustné. Jedná se o změny dopravní společnosti, typu dopravního prostředku, trasy vč. 
mezipřistání a termínu zájezdu. Za změny způsobené dopravci před i během dopravy nenese 

na jízdu autobusem popř. vlakem 2. třídou. V případě změn je klient neprodleně informován.

10) Práva a povinnosti cestovní kanceláře.
 

a) pokud cestující vážně narušuje průběh cesty (opilství apod.),
b)  při nesplnění minimálního počtu účastníků uvedených v katalogu do 21 dnů od data 

uskutečnění zájezdu. Účastník zájezdu je neprodleně informován a je mu nabídnuta 
změna cestovní smlouvy,

nesou obě strany stejným dílem,

zabránit, nemá účastník právo na odstoupení od smlouvy ani na náhradu.

na nadcházející sezónu, nemůže naše kancelář zaručit všechny lety během dne a pak 
se jedná o noční let. Z tohoto důvodu nemá klient nárok na navrácení poměrné části 
peněz za zkrácený nocleh.

f)  pokud se zákazník nedostaví v čase uvedeném na pokynech, zmešká odjezd/odlet nebo 

g)  pokud by došlo k překnihování ubytovací kapacity, bude klient ubytován v kapacitě 
stejné kategorie a to bez nároku na finanční náhradu.

h)  zákazník osobně zodpovídá za kontrolu vystavených letenek a voucherů, dodržování 
celních, pasových a dalších předpisů země do které cestuje. Zákazník má právo případ-

od obdržení reklamace.

změnit do dobu uzavření smlouvy se zákazníkem.
j)  k předání cestovních pokynů, dokladů a voucherů účastníkovi dojde po doplacení 

zájezdu, nejpozději však týden před zahájením zájezdu. Neobdrží-li zákazník od svého 
prodejce zájezdu tyto cestovní pokyny, může se tak stát z důvodu nedoplacení zájezdu 
nebo nedodání doručovatelskou službou. V tomto případě je zákazník povinen kontak-

a specifi kovat v cestovní smlouvě adresu na doručení cestovních dokladů. Ve výjimeč-
ných případech může být voucher předán při odbavení.

k)  pokud je na cestovní smlouvě uvedena e-mailová adresa, budou pokyny zaslány e-mailem.
i)  objednané a zaplacené služby, které zákazník v průběhu zájezdu nevyužije, nejsou 

předmětem reklamace a není za ně poskytnuta náhrada.

11. Přechodná a závěrečná ustanovení.
 Zákazník stvrzuje svým podpisem na smlouvě, že jsou mu tyto všeobecné podmínky zná-

my, rozumí jim, souhlasí s nimi, v plném rozsahu je přijímá a to i jménem všech uvedených 
osob na jeho cestovní smlouvě, které ho k jejich přihlášení a účasti zplnomocnily.

Vzájemný vztah a právní poměr mezi zákazníkem – účastníkem 
zájezdu a cestovní kanceláří RS Tour, s.r.o. (dále jen CK) se řídí 
ustanoveními Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku  
a zákonem č. 159/99 Sb. o některých podmínkách podnikání 
v oblasti cestovního ruchu, které jsou doplněny katalogem 
a Všeobecnými podmínkami.
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