
JARNÍ PRÁZDNINY 2019
Termín Okresy a obvody

4. 2.–10. 2. Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

11. 2.–17. 2. Praha 1–5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

18. 2.–24. 2. Praha 6–10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

25. 2.–3. 3. Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-vých., Praha-záp., Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

4. 3.–10. 3. Česká Lípa, Jablonec n. Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár n. Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

11. 3.–17. 3. Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov n. Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

Milí lyÏafii a snowboardisté!
Po roce opût nastává okamÏik, na kter˘ se v‰ichni tû‰íme. OkamÏik, kdy vyráÏíme za dobrodruÏstvím na bílé stránû, naãerpat energii, 

napumpovat adrenalin do Ïil, obdivovat vysokohorská panoramata, uÏívat si sluníãka a povzná‰ející volnosti pfii pohledu na svût shora. Tento
krátk˘ v˘ãet pocitÛ není zajisté v‰e, co nás, lyÏafie a snowboardisty, na horách fascinuje a neustále pfiitahuje. Bude nám ctí, ãinit Vám 
v tomto úÏasném svûtû prÛvodce.

Na stánkách tohoto katalogu najdete nabídku atraktivního lyÏování v renomovan˘ch stfiediscích Itálie, Francie a Rakouska. Tuto mozaiku
stfiedisek, termínÛ a ubytování jsme sestavovali s mottem „pro Vás to nejlep‰í“, s pfiáním nadchnout srdce lyÏafiÛ a pfiitom dodrÏet tradiãní, 
maximálnû pfiízniv˘ pomûr kvality a ceny.

Dûkujeme Vám za dÛvûru, kterou nám svou úãastí na na‰ich zájezdech jiÏ 26 let projevujete a tû‰íme se na dal‰í setkání. Krásné poãasí,
spoustu snûhu a skvûlé lyÏafiské záÏitky Vám jiÏ nyní pfiejí

MUDr. Jitka Jará, Ing. Ladislav Jar˘
a cel˘ t˘m pracovníkÛ, fiidiãÛ i delegátÛ cestovní kanceláfie Victoria

PROSINEC 2017 LEDEN 2018 ÚNOR 2018
Pondělí 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Úterý 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Středa 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Čtvrtek 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Pátek 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22
Sobota 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23
Neděle 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

BŘEZEN 2018 DUBEN 2018 KVĚTEN 2018
4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Katalogy pro kolektivy jsou k dispozici v našich pobočkách nebo vám je rádi zdarma zašleme poštou

T ým  z amě s tnan ců  c e s t o vn í  k an c e l á ř e  V i c t o r i a BRNO
● Cejl 87

602 00 Brno
tel.: 545 213 101

● Náměstí Svobody 10
Dům u čtyř mamlasů

602 00 Brno
tel.: 542 215 367

● Odjezdový terminál CK
Heršpická 13
619 00 Brno
tel.: 727 935 394

GPS: 49°10’17.48“ N
16°36’8.2“ E

PRAHA
● Myslíkova 10

od 15. 12. 2018
Karlovo nám. 10
nákupní galerie Atrium
120 00 Praha 2
tel.: 296 220 022

OSTRAVA
● Purkyňova 6

702 00 Ostrava
tel.: 596 115 597

OLOMOUC
● Polská 1

Galerie Šantovka
779 00 Olomouc

tel.: 585 224 275

PŘEROV
● Wilsonova 11

750 02 Přerov
tel.: 581 217 221

LIBEREC
● Soukenné nám. 613

Dům kultury
460 01 Liberec
tel.: 485 107 766

Úvod

Stojící zleva: Jana Strouhalová, Petr Novotný, Naděžda Dražkovičová, Tomáš Rozsypal, Michaela Košvancová
Dis., Tereza Cenková, Ing. Peter Bodák, Bc. Andrea Chromečková Dis., Jiří Olbert, Jana Skalková, Leona Kachlí-
řová, Bc. Lukáš Nevečeřal, Bc. Zuzana Májková Dis., Bc. Aneta Grymová, Leoš Hemerka, Mgr. Jana Sušánková,
Zdeněk Petrželka Dis., Mgr. Petra Lukešová Ph.D., Mgr. Romana Čupová, Lucie Spáčilová, Alena Cidrychová, Eva
Rozsypalová; sedící zleva: Klára Kolbábková Dis., Bc. Kamila Kolstrunková, Bc. Žaneta Podivínská, Bc. Marie
Chovancová, Veronika Oborný, Marie Cíchová, Bc. Lenka Vodičková, Ivana Šrotířová Dis., Ing. Lucie Kubíčková.

www.victoria-ck.cz
dovolena@victoria-ck.cz

☎ 545 213 101
po–ne 9.00–21.00 hod.
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âlánek I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

11.. V‰eobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláfie Ing. Ladi-
slav Jar˘ – VICTORIA se sídlem Cihláfiská 26, 602 00 Brno, IâO
163 12 520 (dále jen CK VICTORIA) upravují vzájemné smluvní
vztahy mezi CK VICTORIA a zákazníkem, kter˘m mÛÏe b˘t jak fy-
zická tak právnická osoba (dále jen zákazník), v souladu s pfiíslu‰-
n˘mi ustanoveními obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ âeské re-
publiky, jako je Obãansk˘ zákoník (ã. 89/2012 Sb.), Obchodní
zákoník (ã. 159/1999 Sb.) a nafiízením Evropského parlamentu
a Rady EU ã. 2016/679.

22.. V‰eobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláfie Ing.
Ladislav Jar˘ – VICTORIA jsou platné pro v‰echny zájezdy a jiné
sluÏby cestovního ruchu poskytované cestovní kanceláfií a tvofií ne-
dílnou souãást smlouvy uzavfienou mezi zákazníkem a CK VICTO-
RIA. CK VICTORIA si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiálech
(katalog, nabídkov˘ list apod.) odli‰né podmínky, které mají pfied-
nost pfied tûmito smluvními podmínkami.

33.. CK VICTORIA poskytuje své sluÏby bez omezení, pouze oso-
by mlad‰í 18 let mohou uÏívat sluÏeb jen se souhlasem svého zá-
konného zástupce. Osoby mlad‰í 15 let mohou vyuÏívat sluÏby CK
VICTORIA jen v doprovodu osoby star‰í 18 let.

âlánek II
SMLUVNÍ VZTAH

11.. Úãastníkem smluvního vztahu je na jedné stranû CK VICTO-
RIA, a to buì pfiímo prostfiednictvím sítû vlastních prodejních míst
nebo nepfiímo, prostfiednictvím autorizovan˘ch prodejcÛ, se kter˘mi
má CK VICTORIA uzavfienou smlouvu o provizním prodeji. Na stra-
nû druhé je zákazník.

22.. Pfiedmûtem smluvního vztahu, ve kterém jsou práva a po-
vinnosti smluvních stran upravovány tûmito Podmínkami, je prodej

aa)) tuzemsk˘ch nebo zahraniãních zájezdÛ, tj. pfiedem sestavené
nabízené a prodávané kombinace sluÏeb cestovního ruchu za sou-
hrnnou cenu (dále jen zájezd)

bb)) kombinace sluÏeb cestovního ruchu v tuzemsku ãi zahraniãí na
základû individuálního poÏadavku zákazníka tj. na objednávku (dá-
le jen sluÏby na objednávku)

cc)) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jin˘ch sluÏeb cestov-
ního ruchu, které CK VICTORIA zaji‰Èuje zákazníkÛm dodáním vlast-
ních sluÏeb nebo jejich zprostfiedkováním u jin˘ch dodavatelÛ v tu-
zemsku i zahraniãí (dále jen jednotlivé sluÏby cestovního ruchu)

33.. aa)) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK VICTORIA, s pfied-
mûtem dle ãlánku II odst. 2 písm. a) tûchto Podmínek, vzniká uza-
vfiením Smlouvy o zájezdu tj. podpisem zákazníka, pfiípadnû pod-
pisem jeho zákonného zástupce na Smlouvû o zájezdu a jejím po-
tvrzením cestovní kanceláfii.

bb)) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK VICTORIA, s pfiedmû-
tem dle ãlánku II odst. 2, písm. b)c) tûchto Podmínek, vzniká po-
dáním podepsané Objednávky sluÏeb zákazníkem nebo jeho zá-
konn˘m zástupcem a jejím potvrzením cestovní kanceláfií.

44.. Pfiedáním podepsané Smlouvy o zájezdu nebo pfiedáním po-
depsané Objednávky sluÏeb zákazník stvrzuje, Ïe je mu znám pl-
n˘ obsah smlouvy a souhlasí s ním, Ïe obdrÏel v‰echny pfiílohy tvo-
fiící nedílnou souãást smlouvy a Ïe v‰echny smluvní podmínky uzná-
vá a souhlasí s nimi.

55.. Potvrzením Smlouvy o zájezdu nebo potvrzením Objednávky
sluÏeb se CK VICTORIA zavazuje zákazníkovi zabezpeãit sluÏby
v dohodnutém rozsahu a kvalitû v souladu se sjednan˘mi podmín-
kami.

66.. Smluvní vztah, kter˘ vznikl na základû uzavfiené Smlouvy
o zájezdu nebo potvrzené Objednávky sluÏeb, mezi zákazníkem
a cestovní kanceláfií, je platn˘ pro v‰echny dal‰í zúãastnûné osoby
uvedené ve Smlouvû o zájezdu nebo Objednávce sluÏeb, tzn. pro
objednavatele sluÏeb i spolucestující. Za smluvní závazky spoluces-
tujících ruãí objednavatel jako za své vlastní.

âlánek III
CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

11.. CK VICTORIA má právo na zaplacení zájezdu nebo jednotli-
v˘ch sluÏeb pfied jejich poskytnutím a zákazník je povinen uhradit
cenu zájezdu nebo cenu jednotliv˘ch sluÏeb pfied jejich ãerpáním.

22.. Ceny zájezdÛ a jednotliv˘ch sluÏeb jsou cenami sjednan˘mi
dohodou mezi CK VICTORIA a zákazníkem.

33.. Cena za dohodnuté sluÏby je vÏdy uvedena ve Smlouvû o zá-
jezdu, jedná-li se o sluÏby dle ãlánku II odst. 2 písm. a) tûchto
Podmínek, nebo je uvedena na Objednávce sluÏeb, jedná-li se
o sluÏby dle ãlánku II. odst. 2 písm. c) tûchto Podmínek.

44.. V˘‰e záloh a ãasov˘ rozvrh plateb je sjednán takto:
Záloha ve v˘‰i 40 % ze stanovené celkové ceny zájezdu nebo cel-
kové ceny objednan˘ch sluÏeb je splatná ihned pfii vzniku smluvní-
ho vztahu (pfii platbû v hotovosti ãi platební kartou) nebo do doby
splatnosti vystaveného zálohového dokladu (zálohová faktura, zá-
lohová sloÏenka apod.) 
Nedojde-li ve stanovené lhÛtû k úhradû zálohy, stává se smlouva
nebo objednávka neplatnou a objednan˘ zájezd nebo objednané
sluÏby jsou bez upozornûní zákazníka stornovány.
Doplatek do celkové ceny zájezdu nebo objednan˘ch sluÏeb je zá-
kazník povinen uhradit bez vyzvání CK VICTORIA, nejpozdûji 63
dnÛ pfied zaãátkem plnûní sjednan˘ch sluÏeb. Neuãiní-li tak, má CK
VICTORIA právo odstoupit od smlouvy a zru‰it zákazníkovi úãast na
objednan˘ch sluÏbách. Úhrada, která jiÏ byla zákazníkem prokaza-
telnû CK VICTORIA poukázána, se po odeãtení odstupného, viz ãlá-
nek VII a ãlánek VIII tûchto Podmínek, zákazníkovi neprodlenû 
vrátí. 

55.. Vznikne-li smluvní vztah mezi CK VICTORIA a zákazníkem ve
lhÛtû krat‰í neÏ 63 dnÛ pfied dnem zaãátku plnûní první objednané
sluÏby, je zákazník povinen uhradit 100 % stanovené ceny sluÏeb
ihned pfii vzniku smluvního vztahu nebo do doby splatnosti vysta-
veného dokladu. Neuãiní-li tak, stává se smlouva neplatnou a ob-
jednané sluÏby jsou bez upozornûní stornovány.

66.. ZZppÛÛssoobbyy  úúhhrraaddyy
– hotovû v síti prodejen CK VICTORIA nebo u autorizovan˘ch pro-
dejcÛ
– platební kartou v síti prodejen CK VICTORIA
– poukázkami spoleãností Sodexo, Edenred a Cheque Déjeuner
– sloÏenkou CK VICTORIA, nebo sloÏenkou autorizovan˘ch pro-
dejcÛ
– bankovním pfievodem, ale pouze na základû vystavené faktury
CK VICTORIA nebo faktury vystavené autorizovan˘m prodejcem.
Jako variabilní symbol je nutné vÏdy uvádût ãíslo vystavené faktu-
ry.

77.. U sluÏeb na objednávku dle ãlánku II odst. 2 písm. b) je CK
VICTORIA oprávnûna pfii podání objednávky úãtovat zákazníkovi po-
platek ve v˘‰i 1000 Kã a zákazník je povinen tento poplatek uhra-
dit. V pfiípadû, Ïe po zpracování objednávky dojde k uzavfiení
smlouvy je CK VICTORIA povinna zapoãíst plnou v˘‰i úãtovaného
poplatku do zálohy, resp. do celkové ceny objednan˘ch sluÏeb.
Nedojde-li ke vzniku smluvního vztahu z titulu nemoÏnosti potvr-
zení objednávky zákazníka, je CK VICTORIA povinna úãtovan˘ po-
platek v plné v˘‰i neprodlenû vrátit.

88.. Zmûny ceny sluÏeb:
CK VICTORIA má právo jednostrann˘m úkonem zv˘‰it cenu sluÏeb
uvedenou ve Smlouvû o zájezdu nebo v Objednávce sluÏeb v pfiípa-
dû, Ïe dojde ke zv˘‰ení

aa)) ceny pohonn˘ch hmot a s tím související zv˘‰ení ceny za 
dopravu

bb)) plateb spojen˘ch s dopravou
cc)) smûnného kurzu ãeské koruny pouÏitého pro stanovení ceny

sluÏeb v prÛmûru o více neÏ 10 %
Zv˘‰ení ceny u zájezdÛ a sluÏeb je moÏné, pokud k nûmu dojde do
21. dne pfied dnem zahájení plnûní. Cenu zájezdu nebo sluÏeb, uve-
denou ve Smlouvû o zájezdu (Objednávce sluÏeb), je CK VICTORIA
oprávnûna zv˘‰it o ãástku, o kterou se zv˘‰í cena nebo platba dle
odst. 8 písm. a)b) tohoto ãlánku Podmínek. V pfiípadû zv˘‰ení
smûnného kurzu ãeské koruny pouÏitého pro stanovení ceny zájez-
du nebo sluÏeb v prÛmûru o 10 % a více je CK VICTORIA oprávnûna

zv˘‰it cenu zájezdÛ nebo sluÏeb maximálnû o ãástku odpovídající
procentní v˘‰i zmûny kurzu. Rozhodn˘ den, kdy byla stanovena ce-
na zájezdu nebo sluÏby cestovního ruchu je uveden v nabídkovém
katalogu nebo v nabídkov˘ch listech. U sluÏeb na objednávku, není-
li cena sluÏby uvedena v nabídkovém katalogu, se za rozhodn˘ den
povaÏuje den potvrzení objednávky.
Písemné oznámení o zv˘‰ení ceny je CK VICTORIA povinna zákaz-
níkovi odeslat doporuãen˘m dopisem do místa bydli‰tû/sídla uve-
deného ve Smlouvû o zájezdu/Objednávce sluÏeb nejpozdûji 21.
den pfied zahájením plnûní první objednané sluÏby.
Zákazník je povinen do 5 dnÛ od oznámení o zv˘‰ení ceny uhradit
rozdíl v cenû zájezdu nebo sluÏby. Pfii poru‰ení tohoto závazku ze
strany zákazníka má CK VICTORIA právo od smlouvy odstoupit,
ãímÏ není dotãeno její právo na úhradu ‰kody.

99.. CK VICTORIA má právo pfied zahájením zájezdu nebo pfied
zahájením ãerpání sluÏeb, které jsou pfiedmûtem smluvního vztahu
dle ãlánku II tûchto Podmínek, upravit cenu sluÏeb a vyhlásit nové
ceníky, je-li k tomu nucena i z jin˘ch objektivních dÛvodÛ, neÏ kte-
ré jsou uvedeny v odst. 1 tohoto ãlánku, zejména v pfiípadû zv˘‰e-
ní cen sluÏeb dodavatelÛ. Takto upravené ceny sluÏeb jsou platné
ode dne vyhlá‰ení a vztahují se na v‰echny zájezdy, sluÏby na ob-
jednávku i na jednotlivé sluÏby cestovního ruchu u nichÏ nebyla do
tohoto dne zahájena jejich realizace. CK VICTORIA i zákazník po-
stupují v tomto pfiípadû dle ãlánku VI odst. 2 tûchto Podmínek.

âlánek IV
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

11.. K právÛm zákazníka patfií zejména
aa)) právo na fiádné poskytnutí smluvnû sjednan˘ch a zaplacen˘ch

sluÏeb,
bb)) právo vyÏadovat od CK VICTORIA informace o v‰ech skuteã-

nostech, které se dot˘kají smluvnû sjednan˘ch a zaplacen˘ch 
sluÏeb,

cc)) právo b˘t seznámen s pfiípadn˘mi zmûnami ve smluvnû sjed-
nan˘ch sluÏbách,

dd)) právo kdykoliv pfied zahájením ãerpání sluÏeb odstoupit od
smlouvy dle ãl. VII tûchto Podmínek,

ee)) právo na reklamaci vad a jejich vyfie‰ení v souladu s ustano-
vením ãlánku X,

ff)) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, kte-
ré jsou obsahem smlouvy pfied nepovolan˘mi osobami,

gg)) právo, nejpozdûji 7 dnÛ pfied zahájením zájezdu na poskyt-
nutí dal‰ích písemn˘ch podrobn˘ch informací, o skuteãnostech, kte-
ré jsou pro zákazníka dÛleÏité, a které jsou CK VICTORIA známy,
pokud nejsou jiÏ obsaÏeny ve Smlouvû o zájezdu/Objednávce slu-
Ïeb nebo v katalogu, kter˘ byl zákazníkovi pfiedán.
Mezi tyto informace patfií zejména:
– informace o platbách za sluÏby, jejichÏ cena není zahrnuta v ce-
nû zájezdu nebo cenû objednan˘ch sluÏeb, ale tvofií souãást zájez-
du nebo objednan˘ch sluÏeb,
– informace o poloze ubytování, jeho kategorii a stupnû vybave-
nosti, je-li ubytování souãástí objednan˘ch sluÏeb,
– informace o stravování, jeho zpÛsobu a rozsahu, je-li strava sou-
ãástí objednan˘ch sluÏeb,
– informace o moÏnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zá-
stupcem CK VICTORIA v místû pobytu nezletilé osoby, jde-li o zá-
jezd, jehoÏ úãastníkem je nezletilá osoba,
– informace o jménu, adrese a telefonním ãísle osoby, na kterou
se mÛÏe zákazník v pfiípadû nesnází v prÛbûhu pobytu obrátit a in-
formace o adrese a telefonním ãísle zastupitelského úfiadu.

hh)) právo poÏadovat zmûnu ve Smlouvû o zájezdu nebo
Objednávce sluÏeb. Zmûny smluvních podmínek na pfiání zákazní-
ka se fiídí ustanovením ãlánku VI odst. 4 tûchto Podmínek.

22.. K základním povinnostem zákazníka patfií:
aa)) poskytnout CK VICTORIA souãinnost, která je nutná k zabez-

peãení a poskytnutí sluÏeb, pfiedev‰ím pravdivû a úplnû uvádût ce-
stovní kanceláfii poÏadované údaje ve Smlouvû o zájezdu nebo
Objednávce sluÏeb vãetnû jak˘chkoliv zmûn,

bb)) zajistit u osob mlad‰ích 15 let doprovod a dohled dospûlého
úãastníka, obdobnû zajistit doprovod a dohled osob, jejichÏ zdra-
votní stav to vyÏaduje,

cc)) pfiedloÏit souhlas zákonného zástupce v pfiípadû, Ïe zákazník
star‰í 15 let a mlad‰í 18 let ãerpá sluÏby bez jeho doprovodu,

dd)) nahlásit úãast cizích státních pfiíslu‰níkÛ,
ee)) zaplatit sjednanou cenu zájezdu nebo sluÏeb v souladu s ãlán-

kem III tûchto Podmínek,
ff)) pokud je souãástí sluÏeb pobyt nebo zájezd do zahraniãí, mít

u sebe platn˘ cestovní doklad, pfiípadnû vízum, pokud je vyÏado-
váno, 

gg)) dodrÏovat platné pfiedpisy zafiízení a subjektÛ, jejichÏ sluÏby
vyuÏívá, stejnû jako zákonné pfiedpisy âeské republiky ãi nav‰tíve-
ného státu,

hh)) uposlechnout pokynÛ vedoucího zájezdu nebo delegáta v mís-
tû pobytu, nenaru‰ovat prÛbûh zájezdu, neobtûÏovat ostatní úãast-
níky zájezdu a poãínat si tak, aby nedocházelo ke ‰kodám na zdra-
ví nebo majetku na úkor ostatních zákazníkÛ, dodavatelÛ sluÏeb
nebo CK. CK VICTORIA si vyhrazuje právo vylouãit z pfiepravy osoby
v podnapilém stavu, které sv˘m chováním obtûÏují ostatní úãastní-
ky pfiepravy nebo pÛsobí ‰kody na majetku ostatních zákazníkÛ,
dodavatelÛ sluÏeb nebo CK

ii)) v pfiípadû odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové
odstoupení oznámit v prodejním místû, kde uzavfiel smluvní vztah
s CK VICTORIA a to buì zasláním písemného oznámení nebo se-
psáním a podepsáním záznamu o odstoupení v pfiíslu‰ném prodej-
ním místû.

âlánek V
PRÁVA A POVINNOSTI CK VICTORIA

11.. K právÛm a povinnostem zákazníkÛ se vztahují odpovídající
práva a povinnosti CK VICTORIA.

22.. CK je povinna pravdivû a fiádnû informovat zákazníka
o v‰ech skuteãnostech, t˘kajících se sjednan˘ch sluÏeb, které jsou
pro zákazníka dÛleÏité a které jsou CK VICTORIA známé.

33.. CK VICTORIA není povinna poskytnout zákazníkovi plnûní
nad rámec pfiedem potvrzen˘ch a zaplacen˘ch sluÏeb.

44.. CK VICTORIA je povinna v pfiípadû Ïe nabízí a prodává zájez-
dy dle ãlánku II odst. 2 písm. a) tûchto Podmínek mít uzavfienou po-
jistnou smlouvu, na základû níÏ vzniká zákazníkovi, s nímÏ CK uza-
vfiela Smlouvu o zájezdu dle ãlánku II odst. 3 písm. a) právo na pl-
nûní v pfiípadech, kdy CK v dÛsledku svého úpadku:

aa)) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraniãí
do âR, pokud je tato doprava souãástí zájezdu,

bb)) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu
v pfiípadû, Ïe se zájezd neuskuteãnil nebo

cc)) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu
a cenou ãásteãnû poskytnutého zájezdu v pfiípadû, Ïe se zájezd
uskuteãnil pouze zãásti. 
CK VICTORIA je povinna v tûchto pfiípadech pfiedat zákazníkÛm sou-
ãasnû se Smlouvou o zájezdu doklad poji‰Èovny, kter˘ obsahuje in-
formace o uzavfieném poji‰tûní, zejména oznaãení poji‰Èovny, pod-
mínky poji‰tûní a zpÛsob oznámení pojistné události. Pfievzetí to-
hoto dokladu stvrzuje zákazník podpisem Smlouvy o zájezdu.

55.. Je-li souãástí objednan˘ch sluÏeb ubytování a splnil-li zákaz-
ník povinnosti dle ãlánku IV odst. 2 písm. e) tûchto Podmínek, je
CK VICTORIA povinna nejpozdûji 5 pracovních dnÛ pfied zahájením
plnûní vystavit zákazníkovi ubytovací poukaz (tzv. voucher), kter˘
pfiedá, popfi. za‰le na adresu/sídlo zákazníka. Zákazník se uvede-
n˘m voucherem prokazuje pfii uplatÀování nárokÛ na ãerpání ob-
jednan˘ch sluÏeb. 
Pfii ubytování v mobilhomech, chatkách, karavanech nebo stanech
se samostatn˘ ubytovací poukaz nevystavuje a zákazník se proka-
zuje Smlouvou o zájezdu (Objednávkou sluÏeb) a doklady o za-
placení.

âlánek VI
ZRU·ENÍ A ZMùNY DOHODNUT¯CH SLUÎEB

11.. Zru‰ení zájezdu z titulu nedosaÏení min. poãtu zákazníkÛ:

aa)) CK VICTORIA má právo zru‰it zájezd, jestliÏe do 21 dnÛ pfied
jeho zahájením nebude dosaÏeno minimálního poãtu zákazníkÛ.
Minimální poãet zákazníkÛ je pro v‰echny zájezdy, není-li v katalo-
gu uvedeno jinak, stanoven poãtem 30. V pfiípadû, Ïe CK VICTORIA
zru‰í zájezd z dÛvodu nedosaÏení minimálního poãtu zákazníkÛ,
je povinna tuto skuteãnost zákazníkovi oznámit doporuãen˘m do-
pisem, nejpozdûji v‰ak ve lhÛtû do 7 dní pfied jeho zahájením.

bb)) JestliÏe CK VICTORIA zájezd podle písm. a) tohoto odstavce
Podmínek zru‰í, má zákazník právo poÏadovat, aby mu byl na zá-
kladû nové cestovní smlouvy/objednávky sluÏeb poskytnut jin˘ zá-
jezd, nejménû v kvalitû odpovídající pÛvodní Smlouvû o zájez-
du/Objednávce sluÏeb, mÛÏe-li CK VICTORIA takov˘ zájezd nabíd-
nout. Nedojde-li ale k uzavfiení nové Smlouvy o zájezdu/Objed-
návky sluÏeb, je CK VICTORIA povinna bez zbyteãného odkladu vrá-
tit zákazníkovi v‰e, co od nûho obdrÏela na úhradu ceny zájezdu
podle zru‰ení Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, aniÏ by byl
zákazník povinen platit CK odstupné. JestliÏe dojde k uzavfiení no-
vé Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, platby, uskuteãnûné na
základû pÛvodní Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, se pova-
Ïují za platby uskuteãnûné podle nové Smlouvy o zájezdu/Objed-
návky sluÏeb.

cc)) CK VICTORIA má právo zru‰it zájezd nebo sluÏby cestovního
ruchu, které jsou pfiedmûtem smluvního vztahu dle ãlánku II tûchto
Podmínek i v dÛsledku neodvratitelné události, které nemohla za-
bránit, ani pfii vynaloÏení ve‰kerého úsilí, které lze od ní rozumnû
poÏadovat.

dd)) JestliÏe CK VICTORIA zru‰í zájezd z jin˘ch dÛvodÛ, neÏ které
jsou uvedeny pod písmenny a) a c) tohoto odstavce ve lhÛtû krat-
‰í neÏ 20 dnÛ pfied termínem jeho zahájení je povinna zákazníko-
vi uhradit pokutu ve v˘‰i 10 % ceny zájezdu.

22.. Zmûny dohodnut˘ch sluÏeb pfied zahájením zájezdu ze stra-
ny CK VICTORIA:
Nastanou-li okolnosti, které CK brání poskytnout sluÏby dle smluv-
nû dohodnut˘ch podmínek a je-li tak CK VICTORIA nucena z objek-
tivních dÛvodÛ pfied zahájením ãerpání sluÏeb zmûnit podmínky
smlouvy, je CK VICTORIA povinna takové zmûny oznámit zákazní-
kovi doporuãen˘m dopisem a navrhnout mu zmûnu smlouvy.
Zákazník má právo se rozhodnout, zda se zmûnou smlouvy bude
souhlasit, ãi zda od smlouvy odstoupí. 

aa)) Pokud zákazník ve lhÛtû do 5 dnÛ od doruãení návrhu na
zmûnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, Ïe s její zmû-
nou souhlasí. JestliÏe zmûna smlouvy vede ke zv˘‰ení ceny sluÏeb,
je zákazník povinen uhradit CK rozdíl v cenû sluÏeb do 5 dnÛ od
doruãení návrhu na zmûnu smlouvy. Pfii poru‰ení tohoto závazku
má CK VICTORIA právo od smlouvy odstoupit, ãímÏ není dotãeno
právo CK VICTORIA na úhradu ‰kody. JestliÏe zmûna smlouvy vede
ke sníÏení ceny sluÏeb, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ce-
nû sluÏeb v pfiípadû, Ïe zákazník uhradil jiÏ celkovou cenu sluÏeb
nebo sníÏit doplatek celkové ceny, pokud nebyl zákazníkem dosud
uhrazen.

bb)) JestliÏe zákazník nesouhlasí se zmûnou smlouvy a ve lhÛtû do
5 dnÛ od doruãení návrhu na zmûnu smlouvy od smlouvy odstoupí,
má právo poÏadovat, aby mu CK VICTORIA na základû nové smlou-
vy poskytla jiné sluÏby cestovního ruchu nejménû v kvalitû odpoví-
dající pÛvodní smlouvû, mÛÏe-li CK VICTORIA takové sluÏby nabíd-
nout. Nedojde-li ale v takovém pfiípadû k uzavfiení nové smlouvy je
CK VICTORIA povinna bez zbyteãného odkladu vrátit zákazníkovi
v‰e, co od nûho obdrÏela na úhradu sluÏeb podle zru‰ené smlouvy,
aniÏ by byl zákazník povinen platit odstupné. JestliÏe dojde k uza-
vfiení nové smlouvy, platby uskuteãnûné na základû pÛvodní smlou-
vy se povaÏují za platby podle nové smlouvy.

33.. Zmûny dohodnut˘ch sluÏeb v prÛbûhu zájezdu:
aa)) JestliÏe po zahájení zájezdu CK VICTORIA neposkytne zákaz-

níkovi sluÏby nebo jejich podstatnou ãást fiádnû a vãas nebo zjistí,
Ïe mu v‰echny sluÏby nebo jejich podstatnou ãást nebude moci
fiádnû a vãas poskytnout, tfiebaÏe se k tomu smluvnû zavázala, je
povinna bez zbyteãného odkladu a bezplatnû provést takové opat-
fiení, aby mohl zájezd pokraãovat, zejména je povinna zabezpeãit
náhradní program a sluÏby v rozsahu a kvalitû shodné nebo se pfii-
bliÏující pÛvodnû dohodnut˘m podmínkám

bb)) Pokud nelze pokraãování zájezdu ãi ãerpání sluÏeb zajistit ji-
nak neÏ prostfiednictvím sluÏeb niÏ‰í kvality, neÏ jako jsou uvedené
ve smlouvû, je CK VICTORIA povinna vrátit zákazníkovi rozdíl 
v cenû.

cc)) Pokud nelze pokraãování zájezdu, ãi ãerpání sluÏeb zajistit ani
prostfiednictvím sluÏeb niÏ‰í kvality, neÏ je uvedené ve smlouvû, ne-
bo zákazník toto náhradní fie‰ení nepfiijme, je CK VICTORIA povinna
bez zbyteãného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v cenû. V pfiípa-
dû, Ïe souãástí zájezdu je i doprava, je CK povinna poskytnout zá-
kazníkovi dopravu zpût na místo odjezdu, nebo jiné místo návratu
s nímÏ zákazník souhlasí, vãetnû nezbytného náhradního ubytová-
ní a stravování. Pokud je doprava uskuteãnûna jin˘m dopravním
prostfiedkem, neÏ kter˘m mûla b˘t uskuteãnûna podle smlouvy, je
CK VICTORIA povinna:
– v pfiípadû, Ïe je doprava uskuteãnûna za niÏ‰í náklady, vrátit zá-
kazníkovi rozdíl v cenû
– v pfiípadû, Ïe je doprava uskuteãnûna za vy‰‰í náklady, rozdíl
v cenû uhradit z vlastních zdrojÛ

44.. Zmûny smluvních podmínek na základû pfiání zákazníka:
aa)) zákazník má právo nejpozdûji 3 dny pfied zahájením zájezdu

oznámit, Ïe se místo nûho zúãastní zájezdu jiná osoba. Oznámení
o zmûnû úãastníka musí provést vÏdy písemnû a zaslat nebo doru-
ãit na prodejní místo, kde uzavfiel smluvní vztah. K oznámení je nut-
né pfiiloÏit prohlá‰ení nového zákazníka, Ïe souhlasí s uzavfienou
Smlouvou o zájezdu/Objednávkou sluÏeb a splÀuje podmínky sta-
novené pro úãast na zájezdu.
PÛvodní a nov˘ zákazník spoleãnû a nerozdílnû odpovídají za za-
placení ceny zájezdu a úhradu nákladÛ, pokud v souvislosti se zmû-
nou CK VICTORIA vzniknou. Za zmûnu provedenou ve Smlouvû o zá-
jezdu/Objednávce sluÏeb dle odst. 4 písm. a) tohoto ãlánku
Podmínek je oprávnûna úãtovat manipulaãní poplatek ve v˘‰i 100
Kã nebo 300 Kã, je-li oznámení o zmûnû pfiijato CK ve lhÛtû krat‰í
neÏ 8 dnÛ pfied zahájením plnûní.

bb)) CK VICTORIA na pfiání zákazníka provádí, pokud je to nutné,
zmûny podmínek sjednan˘ch ve Smlouvû o zájezdu/Objednávce
sluÏeb. Provedení takov˘ch zmûn podléhá zaplacení manipulaãního
poplatku ve v˘‰i a za podmínek níÏe uveden˘ch. Poplatky se úãtu-
jí vÏdy za kaÏdou osobu

ba) zmûna a doplnûní osobních údajÛ zákazníka pfied zahájením
ãerpání sluÏeb:
8 a více dní – 50 Kã; 7 a ménû dní – 100 Kã

bb) zmûna termínu zájezdu, místa pobytu nebo typu ubytování 
63 a více dní – 300 Kã.
V pfiípadû zmûny ve lhÛtû krat‰í neÏ 63 dní do zahájení ãerpání slu-
Ïeb je tato zmûna povaÏována za odstoupení od smlouvy ze stra-
ny zákazníka a zákazník je povinen uhradit CK VICTORIA odstupné
dle ãlánku VIII tûchto Podmínek. 

bc) zmûna místa odjezdu nebo typu dopravy
8 a více dní – 100 Kã; 7 a ménû dní – 300 Kã

bd) sníÏení poãtu osob v ubytovací jednotce
Zmûna je posuzována jako odstoupení od smlouvy jedné ãi více
osob, které jsou povinny uhradit odstupné dle ãlánku VIII tûchto
Podmínek. Dojde-li v dÛsledku sníÏení poãtu osob v ubytovací jed-
notce ke zmûnû ceny za ubytování, jsou neodstupující zákazníci po-
vinni tento rozdíl uhradit.

be) zv˘‰ení poãtu osob v ubytovací jednotce
8 a více dní – 100 Kã; 7 a ménû dní – 300 Kã
Dojde-li v dÛsledku zv˘‰ení poãtu osob v ubytovací jednotce ke
zmûnû ceny za ubytování, je CK VICTORIA povinna tento rozdíl zá-
kazníkÛm vrátit. 

bf) jiné zmûny ve Smlouvû o zájezdu nebo Objednávce sluÏeb
8 a více dní – 100 Kã; 7 a ménû dní – 300 Kã

âlánek VII
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.. CK VICTORIA je oprávnûna pfied zahájením ãerpání sluÏeb,
které jsou pfiedmûtem smluvního vztahu od smlouvy odstoupit 
z dÛvodu:

aa)) poru‰ení povinnosti zákazníkem
bb)) z dÛvodu zru‰ení zájezdu

Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením dÛvodu
zasílá CK VICTORIA doporuãen˘m dopisem do místa bydli‰tû/sídla
zákazníka uvedeného ve smlouvû.

22.. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv pfied za-
hájením ãerpání sluÏeb:

aa)) bez udání dÛvodÛ
bb)) jestliÏe nedojde k uzavfiení nové smlouvy dle ustanovení ãlán-

ku VI odst 1 písm. b) nebo dle ãlánku VI odst. 2 písm. b) tûchto
Podmínek.
Oznámení o odstoupení od smlouvy a v pfiípadû odstoupení dle
písm. b) tohoto odstavce s uvedením dÛvodu, je moÏno provést
pouze písemnû v prodejním místû, kde sluÏby zakoupil nebo ozná-
mení zaslat doporuãenou po‰tou na prodejní místo. 
Úãinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doruãení písemného
oznámení do prodejního místa, kde si zákazník sluÏby zakoupil.

33.. Není-li dÛvodem odstoupení zákazníka od smlouvy poru‰ení
povinnosti CK VICTORIA stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CK
VICTORIA od smlouvy pfied zahájením ãerpání sluÏeb z dÛvodu po-
ru‰ení povinností zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK VIC-
TORIA odstupné ve v˘‰i stanovené v ãlánku VIII tûchto Podmínek.
CK VICTORIA je po odeãtení odstupného (stornopoplatku) a pfiípad-
ného poji‰tûní povinna vrátit zákazníkovi v‰e, co od nûho obdrÏela
na úhradu ceny sluÏeb dle zru‰ení smlouvy.

44.. Je-li dÛvodem odstoupení zákazníka od smlouvy poru‰ení
povinností CK VICTORIA stanovené smlouvou nebo nedojde-li k uza-
vfiení nové smlouvy dle odst. 2 písm. b) tohoto ãlánku Podmínek,
je CK VICTORIA povinna bez zbyteãného odkladu vrátit zákazníko-
vi v‰e, co od nûho obdrÏela na úhradu ceny sluÏeb podle zru‰ení
smlouvy, aniÏ by byl zákazník povinen platit CK VICTORIA 
odstupné. 

âlánek VIII
ODSTUPNÉ

11.. Odstoupí-li CK VICTORIA od smlouvy uzavfiené se zákazní-
kem dle ãlánku II odst. 2 písm. a), b), c) tûchto Podmínek pfied
zahájením ãerpání sluÏeb z dÛvodu poru‰ení povinností zákazní-
kem, je CK VICTORIA oprávnûna poÏadovat odstupné a zákazník je
povinen toto odstupné uhradit.

22.. Odstoupí-li zákazník od smlouvy s pfiedmûtem smluvního
vztahu dle ãlánku II odst. 2 písm. a) b) nebo c) tûchto Podmínek
je zákazník povinen zaplatit odstupné.

33.. Odstupné se úãtuje z celkové ceny v‰ech objednan˘ch sluÏeb
po odeãtení pfiípadného poji‰tûní. V˘‰e odstupného je závislá na dni
doruãení písemného oznámení o odstoupení do CK VICTORIA a ãiní:
300 Kã/os./termín pfii odstoupení 63 a více dnÛ pfied zahájením
ãerpání sluÏeb cestovního ruchu v pfiípadû celkové ceny zájezdu do
3.000 Kã/os. vãetnû;
700 Kã/os./termín pfii odstoupení 63 a více dnÛ pfied zahájením
ãerpání sluÏeb cestovního ruchu v pfiípadû celkové ceny zájezdu nad
3.000 Kã/os.;
25 % pfii odstoupení ve lhÛtû 62–41 dnÛ pfied dnem zahájení ãer-
pání sluÏeb cestovního ruchu. Minimálnû v‰ak 700 Kã/os./termín
50 % pfii odstoupení ve lhÛtû 40–21 dnÛ pfied dnem zahájení ãer-
pání sluÏeb cestovního ruchu;
70 % pfii odstoupení ve lhÛtû 20–15 dnÛ pfied dnem zahájení ãer-
pání sluÏeb cestovního ruchu;
90 % pfii odstoupení ve lhÛtû 14–7 dnÛ pfied dnem zahájení ãer-
pání sluÏeb cestovního ruchu;
95 % pfii odstoupení ve lhÛtû 6–3 dny pfied dnem zahájení ãerpá-
ní sluÏeb cestovního ruchu;
100 % pfii odstoupení ve lhÛtû 2 a ménû dnÛ pfied dnem zaháje-
ním ãerpání sluÏeb cestovního ruchu.

44.. Nenastoupí-li zákazník na zájezd, ãi neãerpá-li sluÏby ce-
stovního ruchu bez pfiedchozího odstoupení od smlouvy nebo z dÛ-
vodu, Ïe nesplnil povinnost dle ãlánku IV odst. 2 písm. f), hradí
100 % pfiedem stanovené ceny.

55.. CK VICTORIA má právo odeãíst odstupné od sloÏené zálohy
nebo zaplacené ceny.

66.. Pfii urãení poãtu dnÛ pro v˘poãet odstupného se do stanove-
ného poãtu dnÛ zapoãítává i den, kdy nastaly úãinky odstoupení od
smlouvy. Do poãtu dnÛ se nezapoãítává den odjezdu nebo nástupu
na pfiíslu‰n˘ zájezd nebo sluÏbu.

77.. Odstoupí-li zákazník od smlouvy z dÛvodÛ kvalifikovan˘ch
v pojistné smlouvû a má-li takovou smlouvu uzavfienou, má nárok
na ãásteãnou úhradu odstupného.

âlánek IX
REKLAMAâNÍ ¤ÁD

11.. Tento reklamaãní fiád upravuje zpÛsob uplatÀování nárokÛ
zákazníkÛ vypl˘vajících z odpovûdnosti CK VICTORIA za vady po-
skytnut˘ch sluÏeb a jejich vyfiízení.

22.. Tento reklamaãní fiád se vztahuje na sluÏby poskytované CK
VICTORIA pfiímo nebo prostfiednictvím jin˘ch dodavatelÛ sluÏeb
v rámci uzavfieného smluvního vztahu.

33.. Zákazník je povinen pfiípadnou vadu reklamovat bez zbyteã-
ného odkladu u zástupce CK VICTORIA v místû pobytu nebo u zá-
stupce zafiízení poskytujícího sluÏby tak, aby mohla b˘t vãas usku-
teãnûna náprava v místû samém. Jedinû tak mÛÏe b˘t závadn˘ stav
odstranûn, sluÏba doplnûna nebo poskytnuta znovu.

44.. Rozhodne-li se zákazník uplatÀovat reklamaci po skonãení
pobytu u CK VICTORIA, je vhodné jiÏ v místû pobytu sepsat zápis
o zji‰tûn˘ch vadách, udat jméno pracovníka, kterému byly tyto zá-
vady na místû hlá‰eny a uvést zpÛsob, jak˘m byly/nebyly vady od-
stranûny. Tento zápis nechá podepsat pracovníkem, u kterého vady
v místû pobytu reklamoval a pfiipojí svÛj podpis.

55.. Reklamaci lze podat písemnû i ústnû v prodejním místû, kde
do‰lo k uzavfiení smluvního vztahu bez zbyteãného odkladu, nejpo-
zdûji v‰ak do 1 mûsíce od skonãení zájezdu nebo poskytnutí po-
slední sluÏby. Doporuãujeme, obzvlá‰tû u sloÏitûj‰ích reklamací, se-
psat zápis o zji‰tûn˘ch vadách dle odst. 4 tohoto ãlánku Podmínek.

66.. V˘sledek reklamaãního fiízení bude zákazníkovi oznámen
nejpozdûji do 30 dnÛ od data podání reklamace.

77.. NepovaÏuje-li zákazník vyfiízení reklamace za uspokojivé, je
oprávnûn poÏádat o pfiezkoumání správnosti postupu, popfi. pfie-
hodnocení vûcného vyfiízení reklamace. Pfiezkoumání je provedeno
v termínu do 30 dnÛ.

âlánek X
POJI·TùNÍ

11.. V cenách zájezdÛ a sluÏeb cestovního ruchu CK VICTORIA ne-
ní zahrnuto poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh v zahraniãí, poji‰tûní úrazové,
poji‰tûní zavazadel a poji‰tûní odpovûdnosti, stejnû jako v cenách
zájezdÛ a sluÏeb cestovního ruchu není zahrnuto poji‰tûní nákladÛ
souvisejících s odstoupením od smlouvy.

22.. V‰ichni zákazníci CK Victoria mají moÏnost uzavfiít Komplexní
poji‰tûní (léãebné v˘lohy, aktivní asistence, trvalé následky úrazu,
‰koda na osobních vûcech, ‰koda na zdraví, stornopoplatky) u ERV
a.s. ve v‰ech prodejních místech CK Victoria a u autorizovan˘ch pro-
dejcÛ, se kter˘mi má CK Victoria uzavfienou smlouvu o provizním
prodeji zájezdÛ pofiádan˘ch CK Victoria. Ve‰keré nároky vypl˘vající
z eventuální pojistné události uplatÀuje zákazník u pojistitele (ERV
a.s., KfiiÏíkova 237/36a, 186 00, Praha 8).

33.. V‰ichni úãastníci zájezdÛ pofiádan˘ch CK VICTORIA jsou po
celou dobu ãerpání objednan˘ch sluÏeb poji‰tûni pro pfiípad úpadku
cestovní kanceláfie v souladu s ustanovením zákona ã. 159/1999
Sb.

âlánek XI
ZVLÁ·TNÍ USTANOVENÍ

Pfiedáním podepsané Smlouvy o zájezdu nebo Objednávky sluÏeb
zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby CK VICTORIA v souladu
s ustanovením § 5, odst. 2 zákona ã. 101/2000 Sb. zpracová-
vala chránûná osobní data zákazníka, vãetnû rodného ãísla.

Poskytnuté osobní údaje zákazníka je CK VICTORIA oprávnûna zpra-
covávat za úãelem nabízení poskytovan˘ch sluÏeb a pro akviziãní
ãinnost.
Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdy-
koliv písemnû odvolat.
V˘‰e uvedená ustanovení platí pfiimûfienû i ve vztahu k osobám, v
jejichÏ prospûch zákazník smlouvu o zájezdu/objednávku sluÏeb
uzavfiel (spolucestující).
Uzavfiením smlouvy zákazník prohla‰uje, Ïe je oprávnûn souhlasy
za spolucestující osoby udûlit, a to aÈ uÏ na základû smluvního ãi ji-
ného zastoupení.
Zákazník bere na vûdomí, Ïe jako subjekt údajÛ má zejména ná-
sledující práva:

aa)) Souhlas s pofiizováním fotografií mÛÏe kdykoliv odvolat, a to
podáním zaslan˘m CK, a to buì na adresu CK nebo e-mailem. 

bb)) PoÏadovat od CK pfiístup k osobním údajÛm t˘kajících se jeho
osoby, jejich opravu nebo v˘maz, mÛÏe poÏadovat omezení zpra-
cování sv˘ch osobních údajÛ, vzná‰et námitky proti zpracování
osobních údajÛ, jakoÏ i práva na pfienositelnost údajÛ.

cc)) PoÏadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajÛ,
pokud 

ca) zákazník popírá pfiesnost sv˘ch osobních údajÛ, a to na do-
bu potfiebnou k tomu, aby správce ovûfiil pfiesnost jeho osobních
údajÛ; 

cb) zpracování jeho osobních údajÛ bylo protiprávní, ale nepo-
Ïádá o v˘maz osobních údajÛ, ale o omezení jejich pouÏití; 

cc) CK jiÏ nepotfiebuje jeho osobní údaje pro úãely zpracování,
ale zákazník je poÏaduje pro urãení, v˘kon nebo obhajobu sv˘ch
nárokÛ; nebo 

cd) zákazník vznesl námitku proti zpracování sv˘ch osobních
údajÛ, a to do doby neÏ bude ovûfieno, zda oprávnûné dÛvody CK
pfievaÏují nad oprávnûn˘mi dÛvody zákazníka. Pokud bylo omeze-
no zpracování osobních údajÛ zákazníka, mohou b˘t jeho údaje
zpracovány, s v˘jimkou uloÏení, pouze s jeho souhlasem.

dd)) Právo podat stíÏnost u dozorového orgánu, kter˘m je Úfiad
pro ochranu osobních údajÛ.

ee)) Získat od CK kdykoliv potvrzení, Ïe jeho osobní údaje jsou
zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CK povinna mu na Ïádost
poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávan˘ch
osobních údajÛ: 

ea) úãel zpracování; 
eb) kategorie osobních údajÛ, které zpracovává; 
ec) pfiíjemci nebo kategorie pfiíjemcÛ, kter˘m jeho osobní údaje

byly nebo budou zpfiístupnûny; 
ed) plánovanou dobu, po kterou budou jeho osobní údaje ulo-

Ïeny, nebo není-li ji moÏné urãit, kritéria pouÏitá ke stanovení této
doby; 

ee) existence práva poÏadovat od správce opravu nebo v˘maz
osobních údajÛ t˘kajících se zákazníka nebo omezení jejich zpra-
cování a vznést námitku proti tomuto zpracování.
CK VICTORIA nenese odpovûdnost za ‰kodu zpÛsobenou poru‰ením
právních povinností, pokud prokáÏe, Ïe ‰kodu nezpÛsobila ona, ani
jiní dodavatelé sluÏeb v rámci uzavfieného smluvního vztahu, ale
‰kodu zpÛsobil 
– zákazník
– tfietí osoba, která není spojena s poskytováním zájezdu 
– neodstranitelná událost, které nemohlo b˘t zabránûno ani vy-
naloÏením ve‰kerého úsilí, které lze poÏadovat.
CK VICTORIA si vyhrazuje právo na eventuální odli‰nosti v katalogu
oproti skuteãnostem v prÛbûhu zájezdu, které není schopna ovliv-
nit a které nastaly po uzávûrce katalogu.
CK VICTORIA si vyhrazuje právo na úpravu programu nebo ãasové-
ho harmonogramu zájezdu z dÛvodu tzv. vy‰‰í moci (nepfiíznivé po-
ãasí, silniãní kalamity, hraniãní blokády, politické nepokoje, Ïivelné
pohromy apod.)
CK VICTORIA neodpovídá za moÏné zpoÏdûní dopravních prostfied-
kÛ, jakoÏ i následky z toho plynoucí. CK VICTORIA nehradí ‰kody,
které pfiípadn˘m zpoÏdûním dopravních prostfiedkÛ mohou zákaz-
níkovi nastat.
Pozdní nástup na ubytování zdÛvodu zpoÏdûní dopravních pro-
stfiedkÛ, nezadává právo na pozdní vyklizení ubytovacího zafiízení
v den odjezdu.
Katalog CK VICTORIA nabízí základní popisy jednotliv˘ch ubytova-
cích zafiízení zpÛsobem odpovídajícím skuteãnosti. Na vyÏádání je
moÏno poskytnout i dal‰í informace.
Ubytování zákazníka v místû pobytu probíhá v plné kompetenci
ubytovatele – poskytovatele sluÏeb. CK nemá ve vût‰inû pfiípadÛ
pfiím˘ vliv na urãení konkrétního pokoje nebo apartmánu.
PoÏadavky zákazníkÛ na ubytování v konkrétním pokoji, apartmá-
nu, mobilihomu, chatce, karavanu nebo stanu mÛÏe CK VICTORIA
zajistit pouze v rámci sv˘ch moÏností po pfiedchozí dohodû.
Nesplnûní poÏadavku na konkrétní ubytovací jednotku, stejnû tak ja-
ko poÏadavku klienta uvedeného na smlouvû v sekci poznámky, ne-
zadává v Ïádném pfiípadû na moÏnost odstoupení od uzavfiené
smlouvy ze strany zákazníka bez povinnosti hradit odstupné.
Fakultativní sluÏby uvádûné v nabídkovém katalogu CK VICTORIA
nejsou pfiedmûtem smluvního vztahu. Jedná se o sluÏby doplÀko-
vé, hrazené v místû pobytu, na kter˘ch je úãast dobrovolná a CK
VICTORIA nenese odpovûdnost za jejich prÛbûh. NemoÏnost ãerpat
nûkterou z nabízen˘ch fakultativních sluÏeb z dÛvodu sezónnosti,
malé obsazenosti apod., nezadává v Ïádném pfiípadû právo na
zmûnu podmínek Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, ani na
moÏnost odstoupení od uzavfiené smlouvy ze strany zákazníka bez
povinnosti hradit odstupné. Reklamace fakultativních sluÏeb je
moÏná pouze v místû pobytu u jejich poskytovatele.
V pfiípadû ztráty nebo odcizení cestovních dokladÛ v prÛbûhu zá-
jezdu je zákazník povinen si na vlastní náklady obstarat potfiebné
náhradní doklady. CK VICTORIA je povinna mu b˘t pfiitom nápo-
mocna.
Zákazník v˘slovnû bere na vûdomí a souhlasí s tím, Ïe cestovní kan-
celáfi je oprávnûna v souladu s ust. § 84 a násl. zákona ã.
89/2012 Sb., obãansk˘ zákoník, v platném znûní (dále jen „ob-
ãansk˘ zákoník“) kdydoliv v prÛbûhu zájezdu pofiizovat obrazové
(zejména fotografické), zvukové a zvukovû obrazové záznamy zá-
kazníka (tj. vãetnû v‰ech prvkÛ a projevÛ jeho osobnosti); cestovní
kanceláfi je oprávnûna v‰echny takto pofiízené záznamy v prÛbûhu
zájezdu i kdykoliv po jeho skonãení v nezbytné mífie retu‰ovat i ji-
nak upravovat a v pÛvodní i pfiípadnû takto zmûnûné podobû je zve-
fiejÀovat ve v‰ech druzích sv˘ch propagaãních materiálÛ (ti‰tûné ka-
talogy, letáky, webové stránky, sociální sítû, newslettery apod.)
a takto je ‰ífiit v‰emi v úvahu pfiipadajícími zpÛsoby, a to samostat-
nû i ve spojení s jin˘mi záznamy, díly a prvky. V‰echny souhlasy uve-
dené v tomto ustanovení jsou udûleny v územnû a mnoÏstevnû ne-
omezeném rozsahu, jakoÏ i na neomezenou dobu, resp. aÏ do je-
jich pfiípadného odvolání ze strany zákazníka v souladu s ust. § 87
obãanského zákoníku. V‰echny souhlasy jsou zákazníkem udûlová-
ny bezplatnû.
Pfii zakoupení zájezdu, jehoÏ organizátorem je jiná cestovní kance-
láfi v síti prodejen CK VICTORIA, pfiijímá zákazník V‰eobecné smluv-
ní podmínky organizující CK.

âlánek XII
P¤ECHODNÁ A ZÁVùREâNÁ USTANOVENÍ

Tyto V‰eobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a úãinnost
dne 1. 10. 2018 a nahrazují V‰eobecné smluvní podmínky ze dne
1. 12. 2015. 
Ve‰keré údaje a informace o sluÏbách, cenách a cestovních pod-
mínkách odpovídají skuteãnostem znám˘m ke dni 1. 10. 2018
a jsou ve shodû s platn˘m právním fiádem âR. Zákazník sv˘m pod-
pisem na Smlouvû o zájezdu/Objednávce sluÏeb stvrzuje, Ïe tûm-
to Podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

V Brnû, 1. 10. 2018
Ing. Ladislav Jar˘, CK Victoria
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