
 Všeobecné smluvní podmínky 
 
 
Smluvní vztah: Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří ENERGOTOUR (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem podepsané 
cestovní smlouvy potvrzené CK a úhrady zálohy na účet CK. Podpisem cest. smlouvy zákazník stvrzuje, že obdržel katalog CK a že tyto Všeobecné 
podmínky CK uznává a souhlasí s nimi. Potvrzením cest. smlouvy se CK zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě.  
 
Cena: Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená na cestovní smlouvě. Případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu přihlášky zákazníkem 
neopravňují  zákazníka ke snížení ceny. CK je oprávněna do 21. dne před realizací zájezdu jednostranně zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde     
ke zvýšení plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny 
zájezdu v průměru o více než 10 %. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Je-li CK 
nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných  než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy. 
 
Platební podmínky: CK má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. CK je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 30 %       
z celkové ceny (včetně fakultativních služeb), doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před realizací zájezdu. V případě 
vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před realizací zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny.  Platba se provádí 
převodem na účet CK nebo složením hotovosti v CK. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CK oprávněna jeho účast    
na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (stornopoplatky) hradí zákazník. 
 
Stornopoplatky: Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu odstoupit od cestovní smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné. Smluvní 
vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno cestovní kanceláří. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, 
je povinen uhradit CK následující stornopoplatky:  

- do 30 dnů před začátkem zájezdu     10 % celkové ceny zájezdu, nejméně však 500,- Kč za každou osobu 
- od 29 do 21 dnů před začátkem zájezdu    30 % celkové ceny zájezdu 
- od 20 do 7 dnů před začátkem zájezdu    60 % celkové ceny zájezdu 
- 7 dnů a méně před začátkem zájezdu  100 % celkové ceny zájezdu. 

Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena. Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den,      
kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den začátku zájezdu (odjezdu či nástupu na zájezd). Pokud se zákazník nedostaví 
na zájezd nebo zmešká odjezd nebo musí být ze zájezdu vyloučen, má CK nárok na úhradu plné ceny zájezdu.  
 
Změna sjednaných  služeb: pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést 
odpovídající změny nebo zájezd zrušit. Takové změny je CK povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník má právo na odstoupení 
od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, příp. na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv 
stornopoplatků: při zrušení zájezdu cestovní kanceláří, při změně termínu konání zájezdu nebo při závažné změně programu, místa ubytování 
pobytových zájezdů, způsobu přepravy a ceny zájezdu. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt 
stejné nebo vyšší kategorie, změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové/odjezdové trasy z dopravních, bezpečnostních aj. důvodů. 
Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení  oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí. CK si vyhrazuje 
právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků, uvedeného v katalogu u jednotlivých zájezdů. O zrušení zájezdu je CK 
povinna zákazníka informovat písemně nejpozději 20 dnů před odjezdem. CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu 
zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, 
neštěstí a další okolnosti které CK nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky. Zruší-li cestovní kancelář zájezd ve lhůtě 
kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu 
škody tím není dotčeno. Cestovní kancelář se může zprostit povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo z důvodu 
nenaplnění minimálního počtu zákazníků, anebo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které 
lze na ní rozumně požadovat.  
U pobytových zájezdů do zahraničí jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány 
za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž  reklamovat event. zkrácení "pobytu". CK neručí za případné zpoždění 
z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, přetížení komunikací,u hraničních přechodů, stávek či vyšší moci. V případě zpoždění nevzniká 
zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění. 
 
Reklamace: V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než byla předem dohodnuta, má zákazník právo na reklamaci. Své nároky 
z reklamace  musí  zákazník  uplatnit  ústně  nebo  písemně  u  CK  nebo  jejího  odpovědného  zástupce  bez  zbytečného odkladu nejpozději však 
do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak 
právo zaniká. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku průvodci/delegátovi CK, případně vedoucímu 
provozovny poskytující služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě. Pokud se nedostatek 
nepodaří na místě odstranit, sepíše odpovědný pracovník se zákazníkem reklamační protokol, v němž musí být uvedeno zejména: datum reklamace, 
předmět reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení  reklamace. 
 
Povinné smluvní pojištění CK: CK  je  pojištěna  ve  smyslu  zákona  č. 159/1999 Sb. pro případ úpadku. Na  základě uzavřené pojistné smlouvy 
vzniká  zákazníkovi  právo  na  plnění  v  případech,  kdy  CK  z důvodu  svého  úpadku:  neposkytne zákazníkovi  dopravu  z místa pobytu v zahraničí 
do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, nebo nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd 
neuskutečnil, nebo nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd 
uskutečnil pouze z části. CK je povinna předat zákazníkovi současně s cestovní smlouvou doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky 
pojištění a způsob oznámení pojistné události.  
 
Cestovní pojištění: CK doporučuje zákazníkům uzavřít cestovní pojištění, které může pokrývat tato rizika (zdravotní, úrazové, léčebné výlohy, krádež 
zavazadel, odpovědnost za škodu, storno zájezdu....), pokud z nabídky CK výslovně nevyplývá, že je toto pojištění zajištěno prostřednictvím CK a je 
součástí ceny zájezdu. Cestovní pojištění je možné uzavřít přímo v CK. Zákazník bere na vědomí, že nesjednáním cestovního pojištění přebírá plnou 
odpovědnost za důsledky veškerých vzniklých škod.  
 
 
 

Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů 
Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, uvedené na této cestovní smlouvě, zpracovávala cestovní kancelář Energotour s.r.o. se sídlem v Praze 10, 
Bělocerkevská 2 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas uděluji až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje budou 
zpracovávány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředovaných cestovní kanceláří Energotour, k marketingovým účelům a akviziční 
činnosti. Tento souhlas se zpracováváním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Poskytnuté osobní údaje 
mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům cestovní kanceláře Energotour a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované cestovní 
kanceláří Energotour nabízet a poskytovat. Dále prohlašuji, že jsem zmocněn a tímto současně uděluji souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 
zák. č. 101/2000 Sb rovněž i jménem všech osob uvedených v této cestovní smlouvě. 


