
CESTOVNÍ PODMÍNKY Rakousko Švýcarsko  I 2012 

1.  Př ih lášení  a  potvrzení  

Služby uvedené v katalogu si můžete rezervo-
vat v kterékoliv cestovní kanceláři nebo agen-
tuře, která naše služby nabízí. Rezervací (při-
hláškou na zájezd) nám závazně navrhujete 
uzavření cestovní smlouvy. Podkladem pro 
tento návrh jsou popisy k zájezdu a případné 
doplňující informace, pokud je máte k dispozi-
ci. Zprostředkovatelé zájezdů (např. cestovní 
kanceláře) a poskytovatelé služeb (např. hote-
ly, dopravci) nemají zplnomocnění k uzavírání 
dohod, podávání informací nebo dávání přísli-
bů, které by měnily dohodnutý obsah cestovní 
smlouvy, které by přesahovaly smluvně přislí-
bené služby nebo které by odporovaly popisu 
zájezdu. Místní a hotelové prospekty, které 
jsme nevydali my, nejsou pro nás při poskyto-
vání služeb závazné, jestliže nebyly na základě 
výslovné dohody s vámi vytvořeny k obsahu 
cestovní smlouvy. Rezervaci lze uskutečnit pí-
semně, ústně, telefonicky, faxem nebo elekt-
ronickou cestou (e-mail, internet). Rezervaci 
provádíte i za všechny účastníky uvedené  
v přihlášce, za jejichž smluvní povinnost, stej-
ně jako za své vlastní závazky ručíte, jestliže 
jste příslušnou povinnost výslovným vyjádře-
ním přijali. Smlouva se považuje za uzavřenou 
doručením našeho prohlášení o přijetí. K tomu 
není vyžadována žádná určitá forma. Při uza-
vření smlouvy anebo bezodkladně poté vám 
pošleme písemné potvrzení zájezdu. Nejsme 
tak ale povinni učinit, pokud jste rezervaci 
uskutečnili méně než 7 pracovních dní před 
začátkem cesty. V případě, že se obsah našeho 
potvrzení odlišuje od obsahu přihlášky, jedná 
se o novou nabídku, na kterou jsme vázáni po 
dobu 10 dní. Smlouva bude uzavřena na zá-
kladě této nové nabídky, pokud nám během 
této závazné lhůty potvrdíte přijetí nabídky vý-
slovným příslibem, poskytnutím zálohy nebo 
úhradou zbývající částky. 

2.  Platba 

Ve všech případech uvedených níže platí pro 
splatnost plateb následující: 
Úhrady ceny zájezdu před cestou se mohou 
uskutečnit jen oproti vydání potvrzení o za-
bezpečení ve smyslu §651 k odd. 3 Občanské-
ho zákoníku. Pokud cesta netrvá déle než 24 
hodin, není v ní zahrnut nocleh a pokud ces-
tovné nepřekročí 75 EUR, může být úhrada 
cestovného v plné výši požadována i bez vy-
dání potvrzení o zabezpečení. 
Zpravidla se při uzavření smlouvy hradí 25 % 
ceny zájezdu. Tato záloha se započítá do ceny 
zájezdu. Prosíme, abyste zůstatek ceny zájez-
du uhradili do 28 dní před začátkem zájezdu. 
Při úhradě kreditní kartou bude váš účet zatí-
žen automaticky v příslušných termínech. Ces-
tovní podklady obdržíte po zaplacení vždy na 
pracovišti, kde jste si zájezd rezervovali. Z upo-
zornění v programu nebo v katalogu může vy-
plynout, že ceny za některé služby jsou splat-
né dříve (např. u některých leteckých tarifů). 
Při stornování celé rezervace jsou příslušné 
poplatky splatné okamžitě. Pokud zálohu 
a/nebo zbývající platbu neuhradíte podle do-
hodnutého termínu splatnosti, jsme oprávněni 
po předcházející upomínce se stanovenou do-
datečnou lhůtou od cestovní smlouvy odstou-
pit a vyúčtovat vám náklady za odstoupení 
podle odst. 4.1, 18. 

3.  Změny s lužeb a  cen  
3.1 Změny nebo odchylky jednotlivých služeb 
oproti dohodnutému obsahu cestovní smlou-
vy (např. změny časů letů, změna programu, 
změna hotelu), které budou po uzavření  

smlouvy nezbytné a které neučiníme v rozpo-
ru s dobrou vírou, jsou povolené, pokud tyto 
změny nejsou podstatné a neohrozí celkový 
plán zájezdu. Případné nároky na poskytnutí 
náhrady zůstávají nedotčeny, pokud mají změ-
něné služby nedostatky. O změně služeb nebo 
o odchylkách vás budeme bezodkladně infor-
movat. V případě podstatné změny poskytova-
ného zájezdu jste oprávněni odstoupit bez-
platně od smlouvy nebo požadovat účast na 
zájezdu minimálně ve stejné hodnotě, pokud 
jsme schopni vám takovýto zájezd z naší na-
bídky bez navýšení ceny nabídnout. Prosíme, 
abyste tato práva vůči nám uplatnili bezod-
kladně po našem oznámení o změně služeb 
nebo odřeknutí zájezdu. 
3.2 Vyhrazujeme si změnu oznámených a re-
zervací potvrzených cen v případě zvýšení pře-
pravních nákladů anebo poplatků za určité 
služby, jako např. přístavních a letištních po-
platků anebo směnných kurzů týkajících se zá-
jezdu. 
Pokud se zvýší cestovní náklady, které byly 
platné v době uzavření cestovní smlouvy, a to 
zejména náklady na pohonné hmoty, můžeme 
zvýšit cestovní náklady podle následujícího 
výpočtu: 

a. při zvýšení vztahujícím se na jedno sedadlo 
v dopravním prostředku můžeme od cestu-
jícího požadovat zvýšenou sumu. 

b. v jiných případech budeme dodatečné ná-
klady od dopravního podniku dělit počtem 
sedadel v dohodnutém dopravním pro-
středku. Takto vypočtené navýšení sumy na 
jednotlivé sedadlo v dopravním prostředku 
můžeme požadovat od cestujícího. 

Pokud nám budou zvýšeny poplatky jako např. 
přístavní nebo letištní poplatky, které existo-
valy při uzavření cestovní smlouvy, můžeme 
úměrně zvýšit cestovné o příslušnou sumu. Při 
změně směnného kurzu po uzavření cestovní 
smlouvy může být cestovné zvýšeno v tako-
vém rozsahu, o kolik se nám cestovné z toho-
to důvodu zvýšilo. Zvýšení je přípustné jen teh-
dy, pokud jsou mezi uzavřením smlouvy a do-
hodnutým termínem zájezdu více než 4 měsí-
ce a okolnosti, které vedly ke zvýšení, 
nenastaly před uzavřením smlouvy a při uza-
vření smlouvy jsme nemohli předpokládat, že 
nastanou. 
V případě dodatečné změny cestovného jsme 
povinni vás o tom obratem informovat. Zvýše-
ní ceny od 20. dne před nástupem na cestu je 
neúčinné. Při zvýšení o více než 5 % jste 
oprávněni odstoupit od cestovní smlouvy bez 
poplatku anebo požadovat účast na zájezdu 
minimálně ve stejné hodnotě, pokud jsme 
schopni vám takovýto zájezd z naší nabídky 
bez navýšení ceny nabídnout. Prosíme, abyste 
tato vaše práva vůči nám uplatnili bezodklad-
ně po našem oznámení o změně služeb anebo 
odřeknutí zájezdu. 

4. Odstoupení zákazníka, změna re -
zervace, náhradní účastník  

4.1 Odstoupení 

Kdykoliv před začátkem cesty můžete od zá-
jezdu odstoupit. Odstoupení nám musí být 
oznámeno na adresu uvedenou na konci ces-
tovních podmínek. Pokud byl zájezd zarezer-
vovaný přes cestovní kancelář, odstoupení 
může být oznámené i této cestovní kanceláři. 
Doporučujeme, abyste prohlášení o odstoupe-
ní podali písemně. Pokud odstoupíte před za-
čátkem cesty anebo pokud na zájezd nena-
stoupíte, ztrácíte nárok na cenu zájezdu. 
Místo toho můžeme požadovat přiměřenou 
náhradu za opatření vykonaná v souvislosti  

s cestou až do vašeho odstoupení a naše vy-
naložené náklady v závislosti na příslušné ce-
ně zájezdu. Naše nároky na náhradu jsou při 
zohlednění běžně ušetřených nákladů a mo-
žných jiných nákladů paušalizovány. 
Výše nároku na náhradu je uvedená pod 
č. 18 těchto cestovních podmínek. Máte 
možnost prokázat, že nevznikla žádná anebo 
jen nepatrná škoda oproti námi požadované 
paušální sumě. Vyhrazujeme si, na rozdíl od 
paušální sumy uvedené pod č. 18, požadovat 
vyšší, konkrétní náhradu škody, pokud jsme 
schopni prokázat, že nám vznikly podstatně 
vyšší náklady než právě účtované paušály. 
V takovém případě jsme povinni požadovanou 
náhradu škody konkrétně vyčíslit a doložit 
a zohlednit přitom ušetřené náklady a případ-
né jiné využití cestovních služeb. 
4.2 Změna rezervace 
Pokud by na vaši žádost měly být po rezervaci 
uskutečněny změny týkající se termínu zájez-
du, místa zájezdu, místa nástupu na zájezd, 
ubytování nebo způsobu dopravy, vznikají 
nám zpravidla stejné náklady, jako kdybyste 
od zájezdu odstoupili. Musíme vám proto na-
účtovat náklady ve stejné výši, jako kdybyste 
v době změny rezervace od zájezdu odstoupi-
li. Při jiných nepatrných změnách účtujeme jen 
zpracovatelský poplatek ve výši 25 EUR. 

4.3 Náhradní účastnící 

Vaše zákonné právo podle § 651 b Občanské-
ho zákoníku na změnu účastníka zájezdu zůs-
tává uvedenými podmínkami nedotčeno. 

5 .  Nevyuž i té  s lu žby  

Pokud nevyužijete jednotlivé služby, které vám 
byly řádně nabídnuty, a to v důsledku před-
časného návratu ze zájezdu anebo z jiných 
nutných důvodů, nárok na poměrné vrácení 
ceny zájezdu nevzniká. Budeme se však snažit 
u poskytovatelů dosáhnout uhrazení ušetře-
ných nákladů. Tato povinnost nevzniká, pokud 
se jedná o celkem nepodstatné služby anebo 
pokud je náhrada v rozporu se zákonnými ne-
bo úředními nařízeními. Úhrada pouze námi 
zprostředkovaných originálních dobropisů 
(např. hotelové řetězce, nájemní vozidla) je 
upravena v odst. 4.1 a 18. Pod názvem „Od-
stoupení“, případně „Paušál při odstoupení“. 

6. Odstoupení kvůli nedosažení 
minimálního počtu účastníků  
a výpověď ze strany organizáto -
ra zájezdu 

Do 28 dní před nástupem na zájezd můžeme 
z důvodu nedosažení oznámeného nebo úřed-
ně stanoveného minimálního počtu účastníků 
od cestovní smlouvy odstoupit v případě, že 
v cestovním oznámení stejně jako v potvrzení 
zájezdu bylo pro příslušný zájezd zřetelně a či-
telně uvedené upozornění o minimálním počtu 
účastníků a o termínu, do kterého musí být 
před smluvně dohodnutým začátkem cesty 
doručeno oznámení o odstoupení. V každém 
případě jsme povinni vás informovat bezod-
kladně poté, co nastaly předpoklady pro to, že 
zájezd se neuskuteční a co možná nejrychleji 
vám doručit oznámení o odstoupení od cesty. 
Uhrazenou cenu za zájezd vám bezodkladně 
vrátíme. Pokud by bylo již déle předem zřejmé, 
že nebude možné dosáhnout minimálního 
počtu účastníků, budeme Vás o tom infor-
movat. 

7. Výpověď z důvodů vyplývaj ících 
z chování klienta 

Od cestovní smlouvy můžeme odstoupit nebo 
po nástupu na zájezd cestovní smlouvu bez 
dodržení dané lhůty vypovědět, pokud cestují-
cí bez ohledu na naše upozornění stále ruší 
uskutečnění cesty nebo pokud v takové míře 
svým chováním porušuje smlouvu, že je opráv-
něné její okamžité zrušení. Pokud podáme vý-
pověď my, vyhrazujeme si nárok na cenu zá-
jezdu. Musíme si však nechat započítat hod-
notu ušetřených nákladů stejně jako těch vý-
hod, které získáváme z použití nevyužitých 
služeb, které jsme vyúčtovali ve prospěch po-
skytovatelů služeb. 

8. Zrušení smlouvy v důsledku 
vyšší moci 

Vypovězení cestovní smlouvy se bude řídit zá-
konným opatřením Občanského zákoníku 
(BGB), které zní následovně: 

„§ 651 j BGB“ 

(1) Pokud bude zájezd vážně zkomplikovaný, 
ohrožený nebo narušený v důsledku vyšší moci, 
která se při uzavření smlouvy nedala před-
pokládat, může v souladu s tímto předpisem 
smlouvu vypovědět jak pořadatel zájezdu, tak 
cestující. 

(2) Pokud bude smlouva podle odstavce 1 vy-
povězena, budou použity předpisy § 651 e odst. 
3, věty 1 a 2, odst. 4 věta 1. Vícenáklady na 
odstoupení se rovným dílem rozdělí mezi obě 
strany. V ostatních případech hradí vícenáklady 
cestující. 

9. Ručení organizátora zájezdu 
(omezené ručení) 

9.1 Smluvní omezení ručení 

Naše smluvní ručení za škody, které nejsou tě-
lesným poškozením, je omezené do výše troj-
násobku ceny zájezdu, 

a. pokud jsme poškození cestujícího neučinili 
úmyslně a ani hrubou nedbalostí nebo 

b. jen pokud za škodu, která vznikla cestující- 
mu, zodpovídáme z důvodu zavinění na 

straně některého poskytovatele služeb. 
9.2 Omezení trestní odpovědnosti 

Naše trestní odpovědnost za věcné škody, kte-
ré nebyly způsobené úmyslně anebo hrubou 
nedbalostí, je omezená do výše trojnásobku 
ceny zájezdu. Nejvyšší suma ručení platí vždy 
na zákazníka a na zájezd. Možné další nároky 
v souvislosti s cestovními zavazadly zůstávají 
podle Montrealské dohody nedotčeny. 
9.3 Vyloučení ručení za cizí služby 

Neručíme za chybné služby, osobní a věcné 
škody v souvislosti s výkony a službami, které 
jsou zprostředkovávány jen jako cizí služby 
(např. výlety, sportovní akce, návštěvy divadel, 
výstav, přepravní služby z oznámeného výcho-
zího do cílového místa), pokud jsou tyto v po-
pisu zájezdu a v potvrzení rezervace zřetelně 
uvedené s údajem zprostředkovaného smluv-
ního partnera tak, že je zřejmé, že nejde o sou-
část našich služeb. 
Ručíme však: 

a. za služby, ve kterých je obsažena doprava 
z oznámeného výchozího do oznámeného 
cílového místa, za pomocnou dopravu bě-
hem cesty a ubytování po dobu cesty, 

b. pokud bylo příčinou škody anebo poranění, 
které vám vzniklo, porušení informačních 
anebo organizačních povinností z naší strany. 

10.  Záruka 
10.1. Náprava a povinnost poskytnout 

součinnost 

Pokud nebude zájezd zrealizovaný ve smyslu 
smlouvy, můžete požádat o nápravu. K tomu 
je potřebná vaše součinnost bez ohledu na na-
ši prvořadou povinnost poskytnout plnění. 
Proto je vaší povinností učinit vše možné pro 
to, abyste přispěli k odstranění škody a pří-
padnou vzniklou škodu udržovali v co možná 
nejnižším rozsahu anebo ji zcela zabránili. Jste 
především povinni vaši reklamaci okamžitě 
nahlásit. Toto neplatí pouze v případě, pokud 
by oznámení bylo zřetelně bezvýznamné nebo 
z jiných důvodů neakceptovatelné. Prosíme, 
abyste se za tímto účelem obrátili nejprve na 
našeho místního zástupce v příslušné cílové 
oblasti (viz cestovní podklady). Vedení zájez-
du, případně místní zastoupení, je pověřené 
k zajištění nápravy, jestliže je to možné. Nemá 
ale oprávnění k uznávání nároků. Pokud není 
v cestovních podkladech zmíněn místní zá-
stupce, spojte se prosím přímo s námi. 
D o  D E R T O U R  s e  d o v o l á t e  n a  č í s l e  
+49-(0)69-9588-00, případně pomocí provolby 
uvedené ve vašich cestovních podkladech: 
p o n d ě l í  –  p á t e k  9 - 1 8  h o d i n  S E Č  
sobota (jen přes provolbu) nebo 
+49-(0)69 9588-5990 (vedoucí služby) 

9-12 hod. SEČ 

Cestovní podmínky doplňují §§ 651 a další německého Občanského zákoníku (BGB) a upra-

vují právní vztahy mezi vámi a námi. Byly vytvořené na základě doporučení Německého sva-

zu cestovních kanceláří DRV (Deutscher Reisebüro-Verband) v souladu s §38 zákona proti 

omezování hospodářské soutěže (GWB) a při provedení rezervace je přijímáte. Odchylky  

v podmínkách uvedené v příslušném popisu cesty mají přednost. Prosíme, abyste si tyto 

podmínky a následující text pečlivě pročetli.  
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2012 I Rakousko Švýcarsko  CESTOVNÍ PODMÍNKY 
Fax: +49-(0)69 9588-1010 
V každém případě prosím uveďte číslo, cíl 
a termín zájezdu, které jsou uvedené v pouka-
zu/nájemní smlouvě 
10.2 Stanovení lhůty pro vypovězení 

smlouvy 

Pokud budete chtít cestovní smlouvu kvůli ně-
jakému nedostatku uvedenému v § 615 c Obč. 
zák. vypovědět, a to podle § 615 c Obč. zák. ze 
závažného a pro nás uznatelného důvodu), 
jste povinni nám nejdříve poskytnout lhůtu 
pro provedení nápravy. Toto neplatí pouze 
v případě, kdy nápravu není možné provést 
nebo je námi odmítnuta či pokud je okamžité 
vypovězení smlouvy z vaší strany provedeno 
z mimořádného, pro nás uznatelného důvodu. 
10.3 Ztráta a zpoždění zavazadla 

Doporučujeme vám, abyste škody anebo 
opožděné doručení zavazadel při cestách le-
tadlem okamžitě oznámili na místě a podali 
oznámení o vzniklé škodě (P.I.R.) příslušné le-
tecké společnosti. Letecké společnosti zpra-
vidla odmítají náhradu, pokud nebylo vyplně-
no oznámení o vzniklé škodě. Oznámení 
o vzniklé škodě musí být při ztrátě zavazadla 
podáno do 7 dní, při zpoždění zavazadla do 
21 dní po vydání. V ostatních případech se 
ztráta, poškození nebo nesprávné doručení 
hlásí vedení zájezdu nebo místnímu zastoupe-
ní organizátora. 
10.4 Cestovní podklady 

Prosíme, informujte nás včas, pokud vám po-
třebné cestovní podklady nebudou v oznáme-
né lhůtě dodány. 

1 1 .  V y l o u č e n í  n á r o k ů  

Pokud zájezd nebyl poskytnutý tak, jak bylo 
dohodnuto ve smlouvě, můžete nároky vůči 
nám uplatnit do jednoho měsíce po smluvně 
stanoveném ukončení zájezdu podle opatření 
uvedeného níže. Po uplynutí této lhůty může-
te vůči nám uplatňovat nároky jen tehdy, po-
kud jste kvůli překážkám, které nevznikly va-
ším zaviněním, nemohli dodržet lhůtu. Tato 
lhůta platí také pro nahlášení škod na zava-
zadlech nebo při opožděném dodání zavazad-
la v souvislosti s lety podle odstavce 10.3, kdy 
platí opatření o odpovědnosti za škodu z § 
651 c odst. 3, § 651 d, § 651 e odst. 3 a 4 Obč. 
zák. Nárok na náhradu škody z důvodu poško-
zení zavazadla musí být uplatněn do 7 dní 
a z důvodu zpoždění zavazadla do 21 dní po 
vydání. 

1 2 .  P r o m l č e n í  
Vaše nároky podle § § 651 c až f Obč. zák. ply-
noucí z újmy na životě, zdraví nebo tělesného 
poškození, které byly způsobeny záměrným ne-
bo nedbalostním porušením povinnosti organi-
zátora zájezdu nebo jeho zákonného zástupce 
nebo osoby spolupodílející se na jeho organi-
zaci, se promlčují po 2 letech. Toto platí také 
pro nároky na náhradu jiných škod, které byly 
způsobeny záměrným nebo hrubě nedbalo-
stním porušením povinnosti organizátora zá-
jezdu nebo jeho zákonného zástupce nebo 
osoby spolupodílející se na organizaci zájezdu. 
Všechny ostatní nároky podle § § 651c až 
651f Obč. zák. se promlčují po 1 roce. Pro-
mlčení začíná dnem, kdy měl podle smlouvy 
zájezd skončit. Pokud mezi vámi a námi probí-
há jednání ohledně nároku nebo okolností, 
které zakládají nárok, dojde k zastavení pro-
mlčecí lhůty, dokud vy nebo my pokračování 
jednání neodmítnete. Promlčení nastává nej-
dříve 3 měsíce po zastavení promlčecí lhůty. 

1 3 .  Informační povinnost o identitě 
provozovatelů leteckých služeb 
(tzv. „Black list“)  

Na základě nařízení EU o informování pasažé-
rů letadel o identitě provozovatelů leteckých 
služeb jsme povinni vás informovat při rezer-
vaci o identitě přepravující letecké společnos-
ti, stejně jako o všech leteckých přepravních 
službách, které jsou poskytované v rámci re-
zervovaného zájezdu. Pokud při rezervaci zá-
jezdu letecká společnost ještě není známa, 
máme vůči vám povinnost jmenovat leteckou 

společnost nebo letecké společnosti, které bu-
dou pravděpodobně uskutečňovat let. Jakmile 
se dozvíme, která letecká společnost bude za-
bezpečovat let, budeme vás o tom obratem in-
formovat. Pokud se změní již oznámená letec-
ká společnost, budeme vás o tom obratem in-
formovat. Tzv. „Black list“ lze mj. nalézt na 
následující internetové stránce: 
http://ec.europa.eu/transport/air-
ban/list_de.htm. 

14. Pasové, vízové, celní, devizové 
a zdravotnické předpisy  

14.1 Máme povinnost informovat příslušníky 
státu Evropské unie, v kterém je zájezd nabí-
zen, o ustanoveních pasových, celních, devizo-
vých a zdravotnických předpisů, a to před uza-
vřením smlouvy, stejně jako i o jejich případ-
ných změnách před nástupem na zájezd. Pro 
příslušníky ostatních států podává informace 
příslušný konzulát. Přitom se vychází z toho, že 
se u vás a vašich spolucestujících nevyskytují 
žádné zvláštnosti (např. dvojí státní občanství, 
stav bez státní příslušnosti). 
14.2 Za obstarání a nošení potřebných ces-
tovních dokladů při sobě, případně za potřeb-
né očkování jako i za dodržování celních a de-
vizových předpisů zodpovídáte výlučně vy. 
Újmy, které vzniknou z toho, že tyto předpisy 
nebyly dodrženy, např. uhrazení nákladů za 
odstoupení, hradíte vy. To neplatí, pokud jsme 
vás naším zaviněním neinformovali, informo-
vali nedostatečně anebo nesprávně. 
14.3 Neručíme za včasné udělení a doručení 
potřebných víz od příslušného diplomatického 
zastupitelstva ani tehdy, pokud jste pověřili je 
obstarat, kromě případů, kdy jsme z vlastního 
zavinění porušili vlastní povinnosti. 

15. Ochrana cesty (pojištění pro 
odstoupení z cesty) 

Prosíme, abyste si všimli, že v cenách zájezdů 
uvedených v tomto katalogu nejsou zahrnuty 
náklady na pojištění při odstoupení od zájezdu 
(RRV), příp. pojištění pro případ přerušení 
zájezdu. Pokud před nastoupením na zájezd 
odstoupíte od zájezdu, vznikají náklady na 
storno. Při přerušení zájezdu mohou vzniknout 
dodatečné náklady na zpáteční cestu anebo ji-
né zvýšené náklady. Proto se doporučuje uza-
vření osobní cestovní ochrany s cestovní pojiš-
ťovnou EUROPÄISCHE Reiseversicherung AG. 
V tom je obsažená kromě pojištění nákladů 
pro případ odstoupení od zájezdu (RRV) i roz-
sáhlá ochrana zájezdu se servisem nouzového 
volání nepřetržitě po celých 24 hodin. 

16. Volba práva 

Na smluvní vztah, který máme s vámi, se 
uplatňuje výlučně německé právo. To platí ta-
ké pro celý právní poměr. Pokud se nebude při 
žalobách vůči nám z důvodu ručení uplatňovat 
německé právo, bude se však ve vztahu 
k právním následkům především s ohledem na 
druh, rozsah a výšku nároků uplatňovat výluč-
ně německé právo. V ostatních případech platí 

ustanovení odstavce 17.3 a. a b. 

17. Soudní příslušnost  

17.1 Zákazník může pořadatele zájezdu žalo-
vat jen v místě jeho sídla (Frankfurt nad 
Mohanem). 
17.2 Pro žaloby pořadatele zájezdu proti zá-
kazníkovi je určující bydliště zákazníka. Pro ža-
loby proti zákazníkovi, případně proti smluvní-
mu partnerovi v cestovní smlouvě, obchodní-
kům, právnickým osobám veřejného nebo 
soukromého práva nebo osobám, které mají 
své trvalé sídlo nebo trvalé bydliště v zahrani-
čí nebo jejichž trvalé sídlo nebo trvalé bydliště 
v době podání žaloby není známo, byl jako 
místo soudní příslušnosti dohodnut Frankfurt 
nad Mohanem. 
17.3 Uvedená ujednání neplatí, 

a. pokud ze smluvně neujednaných ustanove-
ní mezinárodních dohod, které se uplatňu-
jí na cestovní smlouvu, vyplývá něco jiného 
ve prospěch zákazníka nebo 

b. pokud smluvně neujednaná ustanovení 
aplikovatelná na cestovní smlouvu v člen- 

ském státě EU, do kterého zákazník patří, jsou 
pro zákazníka příznivější než výše uvedená 
ustanovení anebo příslušné německé předpisy. 

18. Paušál při odstoupení  

(srov. čl. 4.1) 
Výše paušálu při odstoupení se odvíjí od typu 
zvolené služby. Další údaje k výši paušálu při 
odstoupení můžete proto najít v našich pod-
mínkách u příslušné nabídky. Prosíme, abyste si 
bezpodmínečně všimli případných rozdílných 
údajů v podmínkách rezervací u jednotlivých 
nabídek! Kromě toho prosíme, abyste vzali na 
vědomí, že pokud jste zkombinovali více služeb 
s jednotkovými cenami (například let a okružní 
cesta), příslušné poplatky se zjišťují jednotlivě a 
následně připočítávají. 

.18.1 Prázdninové hotely, okružní cesty 
autem, vlakem a autobusem, turistické 
zájezdy, výlety, balíčky, vstupenky, jízdenky 
na lanovky, transfery, TouristCards a 
DERTOUR parkování na letišti 

do 30 dní před začátkem cesty 25 %; 
od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %; 
od 21. do 15. dne před začátkem cesty 40 %; 
od 14. do 7. dne před začátkem cesty 60 %; 
od 6. do 3. dne před začátkem cesty 75 %; 
od 2. dne před začátkem cesty 80 % ceny. 

18.2 Prázdninové byty 

do 45 dní před začátkem pronájmu (cesty) bude 
účtován zpracovatelský poplatek ve výši 25 % 
ceny pronájmu, resp. cesty na ubytovací 
jednotku; od 44. do 35. dne před začátkem 
pronájmu (cesty) 50 % ceny pronájmu, resp. 
cesty na ubytovací jednotku; od 34. dne před 
začátkem pronájmu (cesty) 80 % ceny pronájmu, 
resp. cesty na ubytovací jednotku. 

18.3 Pronájem vozidla 

Zahrnuté pojištění kryje náklady za storno do 24 
hodin před začátkem pronájmu. Stornování v den 
začátku pronájmu nebo později nemůže být 
zohledněno, navrácení ceny za pronájem v tomto 
případě není možné. 

18.4 DERTOUR vlakové jízdenky  

do 22 dní před začátkem cesty 25 %; 21. až 8. den 
před začátkem cesty 35 %; 7. až 3. den před 
začátkem cesty 50 %; od 2. dne před začátkem 
cesty 80 % ceny. 

18.5 Lety za flexibilní ceny 

a) Lety s Airberlin a Germanwings po fixní 
rezervaci 100 % 
b) Lety s Austrian, Swiss a Lufthansa 
do 23 dní před odletem EUR 75 
od 22 dní před odletem 100 % 

18.6 Paušální lety za pevné ceny, které lze 
rezervovat jen v kombinaci s nějakou pozemní 
službou 

do 30 dní před začátkem pobytu 25 %; od 29. do 
22. dne 30 %; od 21. do 15. dne 40 %; od 14. do 
7. dne 60 %; od 6. do 3. dne před začátkem cesty 
75 % ceny; od 2. dne před začátkem cesty 80 % 
ceny.           
 

Všechna práva na obrazovém materiálu jsou 
vyhrazená a kopírování anebo použití jakých-
koliv částí tohoto katalogu podléhá písemné-
mu schválení společností DERTOUR a nebo 
její dceřinou společností. 

DERTOUR si vyhrazuje právo na jakoukoliv 
změnu v tomto katalogu bez předchozího 
upozornění. Stav informací v tomto katalogu 
je platný k 11/2011. Tiskové chyby jsou vyhra-
zené. Ceny jsou platné podle aktuální cenové 
nabídky v rezervačním systému. 

Pořadatel 

 
DERTOUR GmbH & Co. KG 
Emil-von-Behring-Straße 6 
60424 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 9588-00 
F ax :  069  9588 -1 0 1 0  

Sídlo a městský soud: Frankfurt 
am Main, HRA 28563 

Společník vykonávající funkce jednatele: 

DERTOUR Geschäftsführungs GmbH 

Sídlo městského soudu: Frankfurt 
am Main, HRB 44820 

Jednatel společnosti: 

Michael Frese 

Zastoupení pro Českou republiku: 

DERTOUR Česko s.r.o. 
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 
134720, IČ: 28241282 
Pojištěna dle zákona 159/99 Sb. u ERV AG, 
smlouva č. 1120000073 
www.dertour.cz 

Vítáme Vás u DERTOUR ...  
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http://obč.zák.se/
http://ec.europa.eu/transport/airban/list_de.htm.
http://ec.europa.eu/transport/airban/list_de.htm.
http://www.dertour.cz/

