
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Všeobecné obchodní podmínky pořadatele zájezdů CK
NEMO tour s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednot-
livé služby cestovního ruchu cestovní kanceláře NEMO tour
s.r.o., IČ 64051421 se sídlem Praha 4, V Rohu 434/1, PSČ
142 00, a tvoří nedílnou součást Smlouvy o zájezdu/Objed-
návky služeb (dále jen smlouva o zájezdu).

I. SMLUVNÍ STRANY
Smluvními stranami jsou:
Cestovní kancelář NEMO tour s.r.o., IČ 64051421 se sídlem
Praha 4, V Rohu 434/1, PSČ 142 00, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 43699 (dále jen pořadatel zájezdu), která do smluv-
ního vztahu vstupuje prostřednictvím sítě vlastních nebo
externích  prodejních míst (obchodní zástupci – prodejci,
dále jen prodejci) a
Zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba
(dále jen zákazník). Pod pojmem zákazník je dále nutno ro-
zumět i účastníka zájezdu či příjemce jednotlivé služby,
v jehož prospěch byla uzavřena smlouva o zájezdu.

II. SMLOUVA O ZÁJEZDU – POTVRZENÍ O ZÁJEZDU,
SMLUVNÍ VZTAH
a) Smlouvou o zájezdu se pořadatel zájezdu NEMO tour

s.r.o. (dále jen pořadatel) zavazuje obstarat pro zákazníka
předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zá-
jezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnou cenu.

Platí, že zájezd je soubor služeb cestovního ruchu, pokud
je uspořádán na dobu delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li
přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění: A)
ubytování, B) dopravu, C) jinou službu cestovního ruchu,
která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří vý-
znamnou část souboru nabízených služeb.
b) Smlouva o zájezdu může být uzavřena přímo u pořada-

tele zájezdu nebo prostřednictvím jeho obchodního zá-
stupce – prodejce (dále jen prodejce). Prodejce jedná na
základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udě-
lené plné moci. Zákazník je oprávněn si nechat předložit
dokument, který osvědčuje způsobilost prodejce uzavírat
smlouvy o zájezdu (potvrzení o zájezdu) jménem pořa-
datele, pro kterou je zájezd zprostředkován.

c) Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem – objednavate-
lem, který smlouvu o zájezdu uzavírá, a to i v případě,
že tak činí ve prospěch dalších osob (spolucestujících).
Za splnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy ručí
osoba, která ji uzavřela. Zákazník svým podpisem po-
tvrzuje skutečnost, že od pořadatele nebo prodejce ob-
držel v požadovaném rozsahu a množství veškeré
informace a materiály, které je mu pořadatel či prodejce
povinen poskytnout a tyto považuje za zcela dostatečné.

d) Potvrzení o zájezdu – pořadatel vydá zákazníkovi při uza-
vření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření doklad
o smlouvě – potvrzení o zájezdu. Potvrzení o zájezdu
vyžaduje písemnou formu. Je-li smlouva vyhotovena
v písemné formě, nahradí její stejnopis potvrzení o zá-
jezdu, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené pro po-
tvrzení o zájezdu. 

e) Odbavení zájezdu – pořadatel doručí zákazníkovi vhod-
ným způsobem nejpozději 7 dnů před zahájením zá-
jezdu další podrobné a pro zákazníka důležité údaje
o všech skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsa-
ženy ve smlouvě nebo v potvrzení o zájezdu, anebo
v katalogu, který zákazníkovi předal. V rámci toho po-
řadatel sdělí zjm. údaje o osobě, na níž se lze během
zájezdu obrátit v nesnázích s žádostí o pomoc, přede-
vším jméno, adresu a číslo telefonu zástupce pořada-
tele.

III. SJEDNANÉ SLUŽBY, CENA A JEJICH ÚHRADA
a) Pořadatel v potvrzení o zájezdu uvede mj. druh a rozsah

sjednaných služeb, údaj o ceně zájezdu, jakož i o poplat-
cích, které nejsou zahrnuty do souhrné ceny. Další in-
formace jsou uvedeny v katalogu, který obsahuje
všechny stanovené údaje o vymezení zájezdu a zákazník
ve smlouvě - potvrzení o zájezdu svým podpisem po-
tvrzuje, že se seznámil s jeho obsahem, podmínkami

cestovního pojištění a pojištění ve smyslu zákona
č.159/99 Sb.

b) Ceny zájezdů jsou smluvní. Závazná je vždy cena, která
je uvedena v potvrzení o zájezdu. Dojde-li při vyplňování
smlouvy k uvedení ceny, která je zřejmě nesprávná
(chybný výpočet, přepsání) - platí cena, která byla sta-
novena při správném postupu. Toto ustanovení platí pro
omyl ze strany zákazníka i pořadatele a druhá strana má
kdykoli právo žádat opravu nesprávně vyplněné
smlouvy/potvrzení o zájezdu.

c) Právo zákazníka k účasti na zájezdu pořadatele vzniká za-
placením plné ceny zájezdu. Úhradu ceny je možné pro-
vést ve splátkách. Při objednávce zájezdu je zákazník
povinen uhradit zálohu ve výši minimálně 50 % z celkové
ceny zájezdu, doplatek je třeba uhradit nejpozději do 30
dnů před nástupem (odjezdem na pobyt). Při porušení
tohoto závazku zákazníkem má pořadatel právo od
smlouvy o zájezdu odstoupit, čímž není dotčeno její
právo na náhradu škody. Možné formy úhrady: hotově
u pořadatele, hotově v kanceláři prodejce, složenkou,
vkladem nebo převodem na účet pořadatele. Prodejce
vybírá platby jménem a ve prospěch pořadatele (plná
moc k provedení platby od pořadatele). Za den zaplacení
zájezdu - služeb se považuje den, kdy byla celá částka
připsána na účet pořadatele. Nebude-li provedena celá
úhrada včas, zákazník neobdrží potřebné odbavovací
materiály a pořadatel je oprávněn účast zákazníka na zá-
jezdu zrušit. Je-li zájezd objednán v době kratší než 30
dnů před jeho zahájením je zákazník povinen provést
celou úhradu již při uzavření smlouvy.

d) Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že při rezer-
vaci pouze jedné osoby bude připočítán příplatek k ceně
jako za rezervaci 1/1 pokoje, pokud se nepřihlásí další
účastník.

e) V některých destinacích a oblastech platí hosté tzv. lá-
zeňskou taxu za každý den pobytu. O zavedení taxy a výši
této částky rozhoduje místní správní úřad nezávisle na
CK. Výše taxy je platná v době vydání katalogu a může
se změnit.

IV. ZMĚNA CENY ZÁJEZDU 
Pořadatel může zvýšit cenu zájezdu z důvodů stanovených
v odstavci 1) je-li to ve smlouvě ujednáno společně
s přesně určeným způsobem výpočtu zvýšení ceny.
1) Cenu zájezdu může pořadatel zvýšit, zvýší-li se do

20.dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu: 
a) cena za dopravu včetně cen pohonných hmot,
b) platby spojené s dopravou zahrnuté do ceny zájezdu,

nebo
c) směnný kurz Kč použitý pro stanovení ceny zájezdu

v průměru o více než 8%.
2) Odešle-li pořadatel oznámení o zvýšení ceny zákazníkovi

později než 20.den před zahájením zájezdu, nemá zvý-
šení ceny právní účinky. 

V. ZMĚNA SMLOUVY O ZÁJEZDU
1) Nutí-li vnější okolnosti pořadatele změnit podmínky zá-

jezdu, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy. Má-li být
v důsledku změny smlouvy změněna i cena zájezdu,
uvede pořadatel v návrhu i výši nové ceny.

2) Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, má právo od
smlouvy odstoupit. Pořadatel může určit pro odstoupení
přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 5 dnů
a musí skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zá-
kazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou
smlouvy souhlasí.

3) Požaduje-li zákazník změnu druhu, rozsahu nebo ter-
mínu zájezdu – poskytnutí objednaných služeb, je nutno
nejdříve odstoupit od původní smlouvy o zájezdu a sjed-
nat smlouvu novou. Pořadateli vzniká v tomto případě
nárok na úhradu odstupného. Ostatní změny smlouvy
o zájezdu provede pořadatel v případě, že tuto změnu
bude možné realizovat za paušální částku 200 Kč za 1
změnu (změna účastníka, zrušení některých fakultativ-
ních služeb, změna odjezdového místa apod.) 

VI. POSTOUPENÍ SMLOUVY
1) Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu (čl.I,

bod c), může jí zákazník smlouvu postoupit. 
2) Změna v osobě zákazníka je vůči pořadateli účinná, do-

ručí-li mu postupitel o tom včas oznámení spolu s pro-
hlášením postupníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí
a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je
včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zá-
jezdu. Kratší lhůtu lze ujednat, je-li smlouva uzavřena
v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu.

3) Postupitel a postupník jsou zavázáni společně a neroz-
dílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které
pořadateli v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou. 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - ODSTUPNÉ
Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstou-
pit vždy, avšak pořadatel jen tehdy, byl-li zájezd zrušen,
anebo poruší-li zákazník svou povinnost.
1) Odstoupí-li zákazník od smlouvy podle odst.IV, čl.2,

nebo zruší-li pořadatel zájezd z jiného důvodu než pro
porušení povinnosti zákazníkem, nabídne pořadatel zá-
kazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň
tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v pořadate-
lových možnostech takový zájezd nabídnout.

2) Dohodnou-li se strany o náhradním zájezdu, nemá po-
řadatel právo zvýšit cenu, i když je náhradní zájezd vyšší
jakosti. Je-li náhradní zájezd nižší jakosti, vyplatí pořa-
datel zákazníkovi rozdíl v ceně bez zbytečného odkladu.

3) Zruší-li pořadatel zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před
jeho zahájením, uhradí zákazníkovi penále ve výši 10%
z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím
není dotčeno.

4) Pořadatel se zprostí povinností podle odstavce 3. důka-
zem, že zájezd byl zrušen v souladu s nedosažením ur-
čitého počtu osob potřebných pro jeho realizaci nebo
vzhledem k vyšší moci. 

5) Odstoupí-li zákazník od smlouvy z jiného důvodu, než je
porušení povinnosti pořadatele, zaplatí pořadateli od-
stupné (viz níže uvedené výše odstupného). Stejné od-
stupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od smlouvy
pořadatel pro porušení povinnosti zákazníka.

6) Odstoupí-li zákazník od smlouvy proto, že pořadatel po-
rušil svou povinnost, nemá zákazník povinnost platit od-
stupné. To platí i tehdy, nebyl-li zákazníkovi poskytnut
náhradní zájezd.

7) Výše odstupného se určuje podle počtu dnů ode dne
oznámení pořadateli zájezdu do počátku zájezdu (poskyt-
nutí první služby). Den nahlášení a den poskytnutí první
služby se nezapočítává.

Výše odstupného za každou jednotlivou osobu činí:
60 dní a více před rozhodnou skutečností 500 Kč 
59 dní až 30 dní 20 % z celkové ceny objednaných služeb
29 dní až 20 dní 30 % z celkové ceny objednaných služeb
19 dní až 14 dní 50 % z celkové ceny objednaných služeb
14 dní až 5 dní 80 % z celkové ceny objednaných služeb
4 dny a méně 100 % z celkové ceny objednaných služeb
Uzavřené cestovní pojištění je nevratné, v případě storna
ze strany zákazníka činí stornovací poplatek 100% z ceny
pojištění.
Pořadatel je oprávněn odečíst odstupné od složené zálohy
nebo zaplacené ceny zájezdu či jednotlivých služeb. Jestliže
složená záloha je pro úhradu odstupného nedostačující, je
zákazník povinen doplatit rozdíl v hotovosti v prodejním
místě pořadatele, kde zájezd či služby koupil.
Přeplatek za stornovaný zájezd nebo službu bude po vý-
počtu odstupného a jeho odečtení od uhrazené zálohy nebo
ceny zájezdu či jednotlivé služby vyplacen zákazníkovi do
10ti kalendářních dnů od oznámení o odstoupení od
smlouvy učiněném dle těchto podmínek.

VIII. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Pojištění účastníků zájezdu je řešeno samostatně v závi-
slosti na konkrétním zájezdu či pobytu. Pořadatel zájezdu
je pouze prostředníkem při jeho uzavírání. V případě poji-
stného plnění se obrací zákazník přímo na pojišťovnu. 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH CESTOVNÍ KANCELÁŘE NEMO TOUR 
(součást Smlouvy o zájezdu/Objednávky služeb)



Pojistitel: Union poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bra-
tislava, Slovenská republika, IČO 31 322 051, DIČ
2020800353, zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I.,
odd.SA, vl.č.383/B jednající prostřednictvím pobočky
Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku, Špa-
nělská 770/2, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika,
IČO: 24263795, DIČ: CZ683015587 zapsaná v OR Měst-
ského soudu v Praze, odd.A, vl.č.75819.
Asistenční společnost: EuroCross Assistence Czech Repu-
blic, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.
číslo +420 2 9633 9644. 

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ 
č.11 721 032 a č.11 722 007

Zvláštní ujednání
Odchylně od části A, čl. 3, odst. III A VPPCPCZ/0114
v rámci cestovního pojištění pro účastníky zahraničních zá-
jezdů pojistitel sjednává i pojištění nákladů na technickou
pomoc při záchranné akci, přičemž zvolená kombinace po-
jištění a doplňkových připojištění je uvedena v pojistce
k pojistné smlouvě a jejich přílohách.
LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ resp. POJISTNÁ ČÁSTKA pro
jednotlivé pojištění jsou uvedeny v příloze s názvem "Roz-
sah pojištění a výše pojistného krytí cestovního pojištění
pro účastníky zájezdů", která je uvedena na str. 1 brožury
s názvem "Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů". Ces-
tovní pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami
cestovního pojištění VPPCPCZ/0114.
Brožura s názvem „Cestovní pojištění pro účastníky zá-
jezdu“, která obsahuje rozsah pojištění a výši pojistného
krytí (limit pojistného plnění resp. pojistná částka), Infor-
mace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního
pojištění a Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojiš-
tění VPPCPCZ/0114 je nedílnou součástí této pojistky.
Oprávněná osoba – způsob určení oprávněné osoby pro
jednotlivé pojištění je upraven ve Všeobecných pojistných
podmínkách cestovního pojištění VPPCPCZ/0114.
Pro pojištění platí Všeobecné pojistné podmínky cestov-
ního pojištění VPPCPCZ/0114, kterými se pojištění řídí
a které obsahují zejména:
- definice pojmů,
- vymezení pojistných událostí a pojistných nebezpečí,
- rozsah pojištění a výluky z pojistného krytí,
- povinnosti pojistníka/pojištěného/oprávněné osoby 

a pojistitele,
- způsob určení oprávněné osoby pro jednotlivá pojištění,
- podmínky zpracování osobních údajů,
- ustanovení o doručování.
Oprávněná osoba se nebude podílet na případných přebyt-
cích pojistného vytvořených pojistitelem při hospodaření
s prostředky pojištěných a v případě ukončení pojištění ne-
vzniká z této pojistné smlouvy nárok na vyplácení odkupní
hodnoty. Smlouva o obchodním zastoupení se zprostřed-
kovatelem pojištění je k dispozici u prostředkovatele pojiš-
tění. 
Pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění zavazadel,
pojištění odpovědnosti, pojištění zrušení objednaných slu-
žeb, pojištění nevydařené dovolené, pojištění zvýšených ná-
kladů na zpětnou přepravu, pojištění doprovodu, pojištění
předčasného návratu a nečerpaných služeb, pojištění ces-
tovních nákladů v případě nepojízdného vozidla, pojištění
opožděného nástupu na zájezd a pojištění nákladů na tech-
nickou pomoc při záchranné akci se sjednávají jako pojiš-
tění škodová, úrazové pojištění a pojištění zpoždění
hromadného dopravního prostředku se sjednávají jako po-
jištění obnosové. V případě škodových pojištění je horní
hranicí pojistného plnění limit pojistného plnění, v případě
obnosového pojištění je horní hranicí pojistného plnění po-
jistná částka.

POVINNÉ POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU
CESTOVNÍ KANCELÁŘE

- pojistná smlouva č.11 6 3081 ze dne 21.12. 2015 
na dobu od 01.01.2016 do 31.10.2016

Povinné pojištění záruk pro případ úpadku cestovní kance-
láře je uzavřeno ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.a řídí se
Všeobecnými pojistnými podmínkami povinného pojištění
záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
VPPZUCKCZ/0114.
Pojištění se vztahuje na zájezdy zakoupené v termínu od
01.01.2016 do 31.10.2016 a na zájezdy prodané před účin-

ností této pojistné smlouvy, které se mají uskutečnit během
trvání pojištění.
Nároky objednavatele v případě pojistné události je po-
třebné uplatnit na adrese uvedené na Smlouvě o zájezdu
nejpozději do 6 měsíců od vzniku pojistné události.
Bližší informace o povinném pojištění záruky pro případ
úpadku cestovní kanceláře jsou k dispozici v cestovní kan-
celáři.

IX. REKLAMACE
1) Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel zákazníka

ujistil nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklos-
tem důvodně očekával, zajistí pořadatel nápravu, pokud
si nevyžádá neúměrné náklady.

2) Nezjedná-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kte-
rou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu
sám a pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady.
Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud pořadatel od-
mítl nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá ná-
prava vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka.

3) Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřed-
nictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou
určuje smlouva, vrátí pořadatel zákazníkovi rozdíl v ceně.

4) Zajistí-li pořadatel pokračování zájezdu s vyššími ná-
klady, jsou takové náklady k jeho tíži.

5) Zákazník je povinen uplatnit reklamaci vážně, určitě, sro-
zumitelně, včas a bez zbytečného odkladu. Stejným způ-
sobem je zákazník oprávněn uplatnit stížnost, a to
zpravidla tak, aby náprava v nedostatku rozsahu či kva-
lity poskytovaných služeb mohla být sjednána ještě
v době poskytování služby, které se stížnost týká. K vy-
řízení reklamace nebo stížnosti je zákazník povinen po-
skytnout pořadateli zájezdu veškerou potřebnou
součinnost. Zákazník musí reklamaci v souladu s výše
uvedeným uplatnit do 1 měsíce od skončení zájezdu
nebo skončení čerpání jednotlivé služby.

6) Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného
odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši při-
měřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu
zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním
u zástupce pořadatele (průvodce zájezdu nebo tuzemský
či zahraniční partner v místě pobytu), soud mu právo na
slevu z ceny nepřizná, jestliže pořadatel namítne, že zá-
kazník své právo neuplatnil ani do 1 měsíce od skončení
zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy
zprostředkovala.

7) Při zakoupení zájezdu s použitím vlastní dopravy je zá-
kazník v případě výskytu vady sjednaných a poskytova-
ných služeb povinen telefonicky kontaktovat pořadatele
zájezdu (mobilní telefon uvedený v pokynech na cestu)
a prostřednictvím tohoto kontaktu uplatnit a reklamovat
příslušnou vadu, jinak se vystavuje nebezpečí, že pří-
padná pozdější reklamace nemusí být úspěšně vyřízena
s ohledem na nemožnost prokázat tvrzení o existenci
vady příslušných služeb.

8) Pořadatel odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze
smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu
poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby
(obchodní partneři).

9) Odstoupí-li zákazník od smlouvy nebo uplatní-li právo
z vady zájezdu, není tím dotčeno jeho právo na náhrady
podle odstavce 1.

X. PORUŠENÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI 
1) Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu

z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu
mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.

2) Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že
mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo tr-
vale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekona-
telná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka
vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti
v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle
smlouvy povinen překonat, ho však povinností k ná-
hradě nezprostí.

XI. CESTOVNÍ DOKLADY A DALŠÍ PŘEDPISY
Každý zákazník si sám odpovídá za platnost svých cestov-
ních dokladů. Do zemí EU je možné cestovat i na občanský
průkaz ČR se strojově čitelnými údaji vydávaný od druhé

poloviny roku 2000. Do zemí mimo EU je zapotřebí cestovní
pas, a to i když jimi pouze projíždíte. Dne 26.06.2012 skon-
čila platnost zapsání dětí v cestovních pasech rodičů. Děti
do 15 let mohou opustit území ČR pouze s vlastním ces-
tovním pasem. Minimální platnost cestovních dokladů by
všeobecně měla být 3 měsíce od návratu do ČR. Pokud ne-
jste občanem ČR, prověřte si na příslušném zastupitelském
úřadě, zda pro vstup do země pobytu či pro tranzit nepo-
třebujete vízum. Pokud ano, pořadatel zájezdu Vám vydá
potvrzení o zajištěném ubytování a pojištění, které zastupi-
telský úřad potřebuje. Informace a doporučení pro cesty
do všech zemí světa najdete na www.mzv.cz v oddíle Ces-
tujeme do zahraničí.

XII. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů, v sou-
ladu se zákonem č. 101/2000 Sb., uvedených v této
smlouvě, pro potřeby pořadatele, a to výhradně za účelem
zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Dále
prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve
smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. i jménem dal-
ších osob uvedených v smlouvě o zájezdu.
Zákazník výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že ces-
tovní kancelář je oprávněna v souladu s ust. § 84 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“) kdykoliv v průběhu zájezdu
pořizovat obrazové (zejména fotografické), zvukové a zvu-
kově obrazové záznamy zákazníka (tj. včetně všech prvků
a projevů jeho osobnosti); cestovní kancelář je oprávněna
všechny takto pořízené záznamy v průběhu zájezdu i kdy-
koliv po jeho skončení v nezbytné míře retušovat i jinak
upravovat a v původní i případně takto změněné podobě je
zveřejňovat ve všech druzích svých propagačních materiálů
(tištěné katalogy, letáky, webové stránky, sociální sítě, new-
slettery apod.) a takto je šířit všemi v úvahu připadajícími
způsoby, a to samostatně i ve spojení s jinými záznamy,
díly a prvky. Všechny souhlasy uvedené v tomto ustanovení
jsou uděleny v územně a množstevně neomezeném roz-
sahu, jakož i na neomezenou dobu, resp. až do jejich pří-
padného odvolání ze strany zákazníka v souladu s ust. § 87
občanského zákoníku. Všechny souhlasy jsou zákazníkem
udělovány bezplatně.

XIII. SPOLEČNÉ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Zájezdem podle tohoto dílu není soubor služeb cestovního
ruchu poskytnutý podnikateli za účelem jeho dalšího pod-
nikání ani soubor služeb cestovního ruchu, jehož nabídka
a poskytnutí není podnikáním.
a) Zákazník podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil

s jejím obsahem, Všeobecnými obchodními podmín-
kami, podmínkami cestovního pojištění  a pojištění ve
smyslu zákona č.159/99 Sb.

b) Zákazník bere na vědomí, že odstupné je nedílnou sou-
částí smlouvy, souhlasí s nimi, a to jménem všech spo-
lucestujících osob.

c) Zákazník je osobně zodpovědný za správnost jím uvede-
ných osobních údajů, včetně údajů nutných k identifikaci
totožnosti – telefonní číslo nebo emailová adresa.

d) Pořadatel si vyhrazuje právo na dodatečnou změnu ja-
kýchkoliv údajů a právo na chyby v psaní nebo počtech
obsažených v propagačních materiálech a na webu
www.nemotour.cz. Pořadatel neodpovídá za tiskové
chyby v tištěných propagačních materiálech a v elektro-
nických propagačních materiálech ve formátu PDF.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost
dnem 1.1.2016.


