VŠEOBECNÉ PODMÍNKY - CK Viktor Kohout s.r.o.
Tyto všeobecné podmínky (dále jen „Podmínky") jsou platné pro všechny zájezdy poøádané CK Viktor Kohout s.r.o. (dále jen „CK"), a dále pro zprostøedkování prodeje služeb cestovního ruchu, které netvoøí spojené cestovní služby (dále jen „jiné služby cestovního
ruchu“), tj. další služby cestovního ruchu prodávané jménem a na úèet CK (napø. ubytovací, stravovací, dopravní a jiné služby cestovního ruchu dle individuálního požadavku zákazníka, prodávaných jménem a na úèet CK).
Tyto Podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi CK a fyzickými, popø. právnickými osobami (dále spoleènì jako „zákazník"), jako uživateli služeb CK v souladu s pøíslušnými ustanoveními obecnì závazných právních pøedpisù Èeské republiky, zejména zákonem
è. 89/2012 Sb., Obèanský zákoník v platném znìní, a zákonem è. 159/1999 Sb. v platném znìní, a to práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy o zájezdu.
Tyto Podmínky CK jsou nedílnou souèástí každé smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu uzavøené mezi zákazníkem a CK.

I. Úvodní ustanovení
CK Viktor Kohout s.r.o., IÈ: 02287951, DIÈ: CZ02287951, se sídlem Bezruèova 923/11, 784 01 Litovel, zapsaná v obchodním rejstøíku u Krajského soudu v Ostravì, oddíl C, vložka 57596, dne 4.11.2013 je spoleènost, která provozuje a organizuje dìtské tábory,
vícedenní zájezdy, cestovní kanceláø a kulturní akce. Tyto podmínky jsou platné pro oba zmínìné subjekty.

II. Uživatelé služeb
CK poskytuje služby všem zájemcùm bez omezení, tj. jak osobám fyzickým tak právnickým, s výjimkou osob mladších 15 let, které mohou užívat služeb CK pouze v doprovodu osoby starší 18 let a se souhlasem zákonného zástupce, a osob v rozmezí 15 - 18 let, které
mohou užívat služeb CK se souhlasem svého zákonného zástupce. Osobám, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, mohou být poskytnuty služby CK pouze v doprovodu a pod dohledem tøetí osoby.

III. Druhy služeb
CK poskytuje v zásadì 2 druhy služeb: standardní katalogové - tj. s pøedem vyhlášeným programem, pevné stanoveným rozsahem služeb a cenami,
objednávkové - tj. služby realizované na objednávku podle požadavkù zákazníka.

IV. Vznik smluvních vztahù
Pøedsmluvní informaèní povinnost
Pøed tím, než zákazník uèiní závaznou objednávku, resp. pøed uzavøením smlouvy o zájezdu, CK informuje zákazníka na pøíslušném vzorovém formuláøi o tom, zda se jedná o zájezd nebo o spojené cestovní služby, a o zpùsobu právní ochrany zákazníka.
Smlouva o zájezdu
1. Úèastníky smluvního vztahu na stranì jedné je CK bud pøímo, nebo prostøednictvím autorizovaných prodejcù CK, se kterými má CK uzavøenu smlouvu o obchodním zastoupení, a na stranì druhé pak zákazník. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK, jehož obsahem
je katalogová, pøípadnì jiná dodateèná nabídka, vzniká podpisem smlouvy o zájezdu, resp. poskytnutí jednotlivé služby (dále též jen spoleènì jako „Smlouva“), a to následovnì:
- u katalogových nabídek vzniká v pøípadì zájezdù smluvní vztah mezi CK a zákazníkem uzavøením písemné smlouvy o zájezdu, v pøípadì jednotlivých služeb cestovního ruchu vzniká smluvní vztah mezi CK a zákazníkem uzavøením písemné smlouvy o poskytnutí
jednotlivé služby potvrzené ze strany CK. Po vydání tohoto potvrzení je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu dle podmínek a ve lhùtách stanovených níže. Nákup zájezdù pøes internetové stránky CK probíhá následujícím zpùsobem. Nabídka zájezdù prezentovaná
na internetových stránkách CK pøedstavuje sortiment zájezdù a zákazník si mùže vybrat konkrétní zájezd vèetnì parametrù (jako je termín zájezdu, poèet cestujících, doprava, strava aj.). Poté, co si takto zákazník specifikuje vybraný zájezd, dává CK návrh na uzavøení
smlouvy o zájezdu (tzv. nabídka). Smlouva o zájezdu vzniká až následným potvrzením nabídky zákazníka ze strany CK a zaslání potvrzení o zájezdu zákazníkovi (tzv. akceptace). CK tímto vyluèuje aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 obèanského zákoníku. Smlouva
o zájezdu obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné potvrzení o zájezdu dle ust. § 2525 OZ. Jednotlivá práva a povinnosti smluvních stran dle uvedených smluv jsou upravena rovnìž tìmito Podmínkami, které jsou souèástí každé Smlouvy a jsou
zveøejnìny též na www.bavi.cz.
- u kolektivních èi skupinových zájezdù èi pobytù vzniká smluvní vztah mezi CK a zákazníkem následovnì: Zákazník pøedá CK pøesné písemné požadavky týkající se poètu osob, dopravy, služeb prùvodce, ubytování, stravy a dalších pøípadných služeb. Na základì
takovéhoto požadavku vypracuje CK návrh zájezdu èi pobytu. Vyhovuje-li zákazníkovi vypracovaná nabídka, vystaví závaznou objednávku a tuto doruèí CK. CK potvrdí objednávku zákazníka tak, že mu vystaví zálohovou fakturu na objednané služby. Touto operací
vzniká vlastní smluvní vztah, který je podmínìn úhradou definované zálohy v termínu splatnosti. (Tzn., že do plné úhrady zálohy je napøíklad vyplnìný tiskopis smlouvy o zájezdu považován za Návrh smlouvy o zájezdu.)
2. Za smluvní závazky dalších osob (spoluúèastníkù) vedených v objednávce odpovídá zákazník, který objednávku podal a podepsal. Pokud službu pro cizince objednává tuzemec je povinen tuto skuteènost uvést.
Obsah smlouvy o zájezdu, podle níž se CK zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd, a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu zájezdu, se blíže urèuje dle katalogu, dodateèných nabídek a v souladu s tìmito podmínkami. Text smlouvy o zájezdu má pøednost
pøed tìmito podmínkami i popisem zájezdu v katalogu nebo jiném nabídkovém textu.
Zákazník svým podpisem smlouvy o zájezdu osvìdèuje, že:
a) mu byly spolu s návrhem smlouvy o zájezdu zaslány Podmínky, Dùležité informace, Pøepravní podmínky pøíslušného dopravce, které tvoøí nedílnou souèást smlouvy o zájezdu, že s tìmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi všichni zákazníci souhlasí,
b) mu byly pøedány informace s podrobným vymezením zájezdu,
c) mu byl pøedán doklad o pojištìní CK proti úpadku,
d) mu byl pøedán pøíslušný formuláø dle vyhlášky è. 122/2018 Sb., o vzorech formuláøù pro jednotlivé typy zájezdù a spojených cestovních služeb,
e) mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu vèetnì pøibližných lhùt pro vyøízení víz, údaje o zdravotních požadavcích státu urèení,
f) mu byl pøedán kontakt na místního zástupce poøadatele,
g) je oprávnìn smlouvu o zájezdu uzavøít, a to i ve prospìch dalších cestujících osob, a že tyto další cestující osoby jej k jejich pøihlášení a úèasti na zájezdu øádnì povìøily. Pokud zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu ve prospìch osoby mladší 18 let, prohlašuje,
že je jejím zákonným zástupcem, pøípadnì, že disponuje jejím souhlasem, a dále že souhlasí s úèastí nezletilého na všech èástech zájezdu.
CK doruèí zákazníkovi vhodným zpùsobem nejpozdìji sedm dnù pøed zahájením zájezdu podrobné pokyny pro cestu. Jedná se o údaje, které jsou pro cestu dùležité, zejména údaje o plánovaných èasech odjezdu, popøípadì o lhùtách pro odbavení, plánovaných
èasech zastávek, dopravním spojení a pøíjezdu, které nebyly zákazníkovi pøedány pøed uzavøením smlouvy o zájezdu. Ve stejné lhùtì pøedá CK zákazníkovi nezbytné stvrzenky, poukázky a pøepravní doklady, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný pro
poskytnutí fakultativních výletù nebo jiný doklad, jehož je pro uskuteènìní zájezdu tøeba. Je-li smlouva o zájezdu uzavøena v dobì kratší než sedm dnù pøed zahájením zájezdu, splní CK uvedené povinnosti již pøi uzavøení smlouvy o zájezdu. V pøípadì, že zákazník tyto
pokyny ve stanovené lhùtì neobdrží, prosíme o kontaktování CK.

V. Ceny služeb a jejich úhrada
• Ceny služeb poskytovaných CK jsou v souladu se zákonem è. 526/1990 Sb. v platném znìní. Celková cena je koneèná a zahrnuje dopravu, ubytování a stravování podle vlastního výbìru a eventuální program bìhem zájezdu, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak,
nebo i další služby uvedené v smlouvì o zájezdu a další poplatky, jsou-li souèástí zájezdu (bezpeènostní poplatky, transfery v destinaci, služby delegáta) a palivové pøíplatky. Celková cena nezahrnuje cestovní pojištìní, pøípadné vízum, servisní poplatky u plaveb,
volitelné nepovinné služby v destinaci (napø. fakultativní výlety, pronájem auta apod.). Celková cena zahrnuje veškeré danì a poplatky, kterou jsou CK známé v èase pøípravy nabídky zájezdu. Nelze-li další náklady pøimìøeným zpùsobem vyèíslit pøed uzavøením
smlouvy o zájezdu, uvede CK druh dalších nákladù, jež mohou zákazníkovi ještì vzniknout. Jednotlivé destinace mají právo zavést povinnost úhrady dalších plateb napø. pobytových tax. Tyto platby proto nelze kalkulovat do celkové ceny zájezdu a jejich pøípadná
úhrada bude provádìna v místì pobytu dle pokynù místních samospráv. Aktuální informace obdrží zákazník v pokynech pøed odjezdem.
• CK je oprávnìna jednostrannì zvýšit cenu zájezdu sjednanou ve smlouvì o zájezdu, a to v pøípadì, že se zvýší:
a) cena za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot nebo jiných zdrojù energie,
b) danì, jakákoli dodateèná obdobná penìžitá plnìní nebo úplaty z cestovních služeb poskytovaných podle smlouvy tøetími stranami, které se pøímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, vèetnì plateb spojených s dopravou, nebo
c) smìnný kurs èeské koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu.
• Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi nejpozdìji 21. den pøed zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou ve smlouvì o zájezdu, resp. smlouvì o poskytnutí jednotlivé služby, pøípadné doporuèeným dopisem zaslaným na adresu bydlištì
zákazníka uvedenou ve Smlouvì. V oznámení CK uvede dùvod zvýšení ceny a výpoèet zvýšení. V takovém pøípadì je zákazník povinen uhradit CK zvýšenou cenu zájezdu nejpozdìji ve lhùtì do 7 dnù od oznámení o zvýšení ceny zájezdu, v opaèném pøípadì je CK
oprávnìna z dùvodu porušení této povinnosti zákazníka od Smlouvy odstoupit. Zákazník je povinen vrátit CK všechny doklady, opravòující ho využívat døíve objednané služby (napø. vydaný poukaz na ubytován (atd.).
• Zvýšení ceny o více jak 8 % dává zákazníkovi právo odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného za pøedèasné ukonèení závazku.
• Úhradu objednaných služeb provádí zákazník formou zálohy ihned pøi sepsání Smlouvy nebo ve výši 100 % ceny tìchto služeb.
• Dìlená platba - záloha v minimální výši 50 % je splatná ihned pøi podpisu Smlouvy. Doplatek potom nejpozdìji 35 dnù pøed zahájením termínu zájezdu èi plnìním služeb. V každém pøípadì platí, že celková cena zájezdu èi služeb musí být uhrazena nejpozdìji 35 dní
pøed plnìním služeb (není-li s CK dohodnuto jinak). Pøi uzavøení smlouvy o zájezdu ve lhùtì kratší než 35 dnù pøed zahájením zájezdu je zákazník povinen zaplatit celkovou cenu zájezdu pøi uzavøení Smlouvy. V pøípadì, že zákazník neuhradí cenu zájezdu èi služeb
v požadovaném termínu, je CK oprávnìna od Smlouvy odstoupit.
• V pøípadì sjednání pojištìní pøi uzavøení smlouvy o zájezdu je cena pojištìní zahrnuta do celkové ceny zájezdu a její úhrada je splatná ihned, a to v plné výši.
• Bude-li Smlouvu se zákazníkem uzavírat autorizovaný prodejce zájezdù CK uhradí zákazník zálohu, doplatek èi celkovou èástku za zákazníkem objednaný zájezd èi služby organizované CK tomuto autorizovanému prodejci.
• Cena zájezdu èi služeb se považuje za øádnì uhrazenou v pøípadì hotovostní platby dnem pøevzetí hotovosti nebo v pøípadì bezhotovostní platby dnem pøi pøipsání této platby na bankovní úèet CK uvedený ve Smlouvì.
• Neuhrazení ceny zájezdu nenahrazuje odstoupení zákazníka od Smlouvy. Zákazník je povinen ve výše uvedených pøípadech uhradit odstupné ve stejné výši a za stejných podmínek, jako je uvedeno èlánku VIII.

VI. Práva a povinnosti zákazníka
1. Zákazník má právo zejména:
• požadovat poskytnutí všech sjednaných a zaplacených služeb stanovených taxativnì pro každý zájezd èi jednotlivou službu,
• na doruèení dalších podrobných a pro zákazníka dùležitých údajù o všech skuteènostech, které jsou CK známy, pokud nejsou obsaženy již ve Smlouvì, nejpozdìji 7 dní pøed zahájením zájezdu. Na pøedání poukazu/voucheru k ubytování nebo stravování, dokladu
nutného pro poskytnutí fakultativních výletù nebo jiný doklad, jehož je pro uskuteènìní zájezdu dle Smlouvy tøeba, v téže lhùtì má zákazník právo jen pokud to vyžadují okolnosti,
• reklamovat pøípadné vady poskytnutých služeb,
• kdykoliv pøed zapoèetím zájezdu odstoupit od Smlouvy za pøedpokladu dodržení storno podmínek, tj. zaplacení odstupného,
• právo postoupit Smlouvu splòuje-li tøetí osoba podmínky úèasti na zájezdu, a oznámit CK písemnou formou, že se místo nìho zájezdu zúèastní jiná osoba uvedená v oznámení.
2. Zákazník je povinen:
• uvést úplné a pravdivé informace ve Smlouvì,
• uhradit CK sjednanou cenu zájezdu èi služeb a dalších fakultativních služeb podle výše uvedených podmínek,
• pøevzít od CK doklady potøebné pro èerpání služeb a dostavit se ve stanoveném èase na místo urèení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady,
• v pøípadì odstoupení od Smlouvy èi zrušení zájezdu vrátit CK všechny doklady, které mu byly v souvislosti se Smlouvou poskytnuty (tj. poukazy na èerpání služeb apod.),
• zajistit si všechny doklady vyžadované pøíslušnou zemí pro vstup do této zemì (tj. platný cestovní doklad, popøípadì pøíslušná víza, doklad o zdravotním pojištìní apod.),
• dodržovat pasové, celní, zdravotní a další pøedpisy zemì, do které cestuje,
• øídit se pokyny pro úèastníky zájezdu a ústními pokyny vedoucího zájezdu nebo prùvodce,
• poèínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku ostatních zákazníkù CK, úèastníkù zájezdu èi CK, a v pøípadì zpùsobení škody, tuto øádnì nahradit,
• závady bezodkladnì oznámit prùvodci nebo pøímo CK.
V pøípadì, že zákazník postoupí Smlouvu na tøetí osobu, je povinen uèinit ve vztahu k CK oznámí o zmìnì v osobì úèastníka, a to písemnì doporuèenou poštou adresovanou na adresu CK. K tomuto písemného oznámení je zákazník povinen pøedložit CK písemné
prohlášení podepsané novým zákazníkem, že souhlasí s uzavøenou Smlouvou, a že splòuje podmínky stanovené pro úèast na zájezdì èi èerpání služby, pokud jsou tyto podmínky ve Smlouvì sjednány. Zmìna v osobì zákazníka je ve vztahu k CK úèinná dnem doruèení
písemného oznámení pùvodního zákazníka spolu s výše uvedeným prohlášením nového zákazníka, a to nejpozdìji ve lhùtì 7 dnù pøed zahájením zájezdu èi èerpání služeb. Pùvodní zákazník a nový zákazník jsou vùèi CK zavázáni k zaplacení ceny zájezdu èi jednotlivé
služby spoleènì a nerozdílnì (tyto náklady nesmí být nepøimìøené a nesmìjí pøekroèit náklady skuteènì vynaložené na postoupení Smlouvy). Zákazník, který bez zavinìní CK nevyèerpal všechny smluvené a zaplacené služby, nemá právo na jejich náhradu.
• Zákazník, který uzavøel Smlouvu ve prospìch tøetí osoby je povinen:
a) zajistit, aby všichni úèastníci plnili všechny povinnosti zákazníkù uvedených výše v tomto èlánku,
b) informovat všechny úèastníky o obsahu tìchto Podmínek a všech dalších informacích, které v souvislosti se zájezdem èi jednotlivou službou od CK obdrží,
c) seznámit všechny úèastníky s dokladem pojišovny CK, bude-li pøedmìtem smluvního vztahu zájezd.

VII. Povinnosti a práva CK k zákazníkovi
• Právy a povinnostmi zákazníka jsou urèena odpovídající práva a povinnosti CK.
• Služby, které nebyly sjednány ve smlouvì o zájezdu èi smlouvì o poskytnutí jednotlivých služeb nebo zákazníkem dodateènì objednány, mùže CK dodateènì zajistit pouze v rámci svých možností po pøedchozí dohodì se zákazníkem a za pøedpokladu úhrady tìchto
služeb ze strany zákazníka. Zákazníkovi však nevzniká na zajištìní tìchto služeb nárok.
• CK je oprávnìna zmìnit podmínky zájezdu, nutí-li ji k tomu vnìjší okolnosti (tj. živelné pohromy, zmìna doby èi místa odjezdu èi odletu atd.). V takovém pøípadì navrhne CK zákazníkovi zmìnu Smlouvy. Má-li být v dùsledku zmìny Smlouvy zmìnìna i cena zájezdu,
uvede CK v návrhu i výši nové ceny. Jestliže zákazník se zmìnou Smlouvy nesouhlasí, je oprávnìn ve lhùtì min. 5 dnù pøed zahájením zájezdu od Smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného za pøedèasné ukonèení závazku. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy v této
lhùtì, platí, že se zmìnou Smlouvy souhlasí.
• CK je oprávnìn ve lhùtì do 7 dnù/ve lhùtì uvedené ve Smlouvì, resp. Potvrzení o zájezdu, pøed zahájením zájezdu oznámit zákazníkovi zrušení zájezdu èi poskytování služeb v pøípadì, že je realizace zájezdu èi služeb podmínìna dosažením urèitého poètu zákazníkù.
Pokud zákazník již objednané služby uhradil a došlo k jejich zrušení dle pøedchozích odstavcù tohoto èl. VII. je CK povinna vrátit tuto èástku nejpozdìji do 30 dnù po vrácení všech dokladù opravòující zákazníka využívat døíve objednané a potvrzené služby (napø.:
vydaný voucher).
• CK si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných zmìn ve svých smluvních závazcích. Údaje o zmìnì je CK povinna zákazníkovi oznámit v textové podobì jasným a srozumitelným zpùsobem. Nepodstatné zmìny nezakládají zákazníkovi právo k odstoupení
od Smlouvy. Zmìny èasù odjezdu nebo pøíjezdu jsou považované za významné, pokud zákazníkovi zpùsobily znaèné nesnáze nebo další náklady, napøíklad v pøípadì zmìn v pøepravì nebo ubytování. V nutných pøípadech (zejména v dùsledku neodvratitelných
událostí) je pøípustná zmìna dopravy, pøepravní spoleènosti, typu dopravy, trasy vè. termínu odjezdu. CK neodpovídá za pøípadné posuny odjezdù (zpoždìní èi pøedsunutí odjezdù) z technických èi bezpeènostních dùvodù. Zákazník má právo se svými nároky
v dùsledku jakékoliv zmìny dopravy uvedené v pøedchozí vìtì obrátit pøímo na dotèeného dopravce. Zákazník je srozumìn s tím, že musí pøi plánování dopravních pøípojù pøihlížet k možnému posunu odjezdù. V pøípadì posunu odjezdu nevzniká zákazníkovi nárok na
odstoupení od Smlouvy bez úhrady sjednaného odstupného (tj. stornopoplatkù). Délka zájezdu je vyjádøena poètem nocí. Do celkového poètu dní trvání zájezdù jsou zahrnuty i dny urèené pro cestu do místa pobytu a zpìt, a to i v pøípadech, kdy je doprava
organizována v pozdních noèních hodinách, pøíp. èasných ranních hodinách. Zákazník je srozumìn s tím, že cesta mùže èásteènì zasahovat do dne následujícího. Za èasové posuny poèátku a konce èerpání služeb stejnì jako za služby neèerpané z titulu zpoždìní
dopravy nemùže CK poskytnout žádnou finanèní náhradu, za pøedpokladu, že sjednaný poèet dnù, resp. nocí, byl dodržen; odpovìdnost dopravce za zpùsobenou škodu tím není dotèena. Pro úèely vymezení termínu zájezdu se zahájením a ukonèením zájezdu rozumí
okamžik zapoèetí pøepravy.
• Náhradu škody vzniklou z porušení závazku CK ze Smlouvy není CK povinna nahradit nad èástku pøesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ÈR vázána. V letecké pøepravì se odpovìdnost øídí Úmluvou o sjednocení nìkterých pravidel
v mezinárodní letecké dopravì ze dne 28.5.1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále naøízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie è. 2027/97, ve znìní naøízení è. 889/2002 ze dne 13. kvìtna 2002, které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na
mezinárodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu. V autobusové dopravì se odpovìdnost øídí Naøízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie è. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové pøepravì a o zmìnì naøízení (ES) è. 2006/2004
ze dne 16.2.2011.

VIII. Stornovací podmínky - odstoupení od Smlouvy
• Zákazník má právo od Smlouvy odstoupit: a) bez udání dùvodu za podmínky zaplacení odstupného, b) v pøípadì, že nesouhlasí se zmìnou ceny zájezdu èi služeb dle tìchto Podmínek, c) z dùvodu porušení povinnosti CK vyplývající ze Smlouvy.
• Oznámení o odstoupení je zákazník povinen uèinit písemnou formou a zaslat na adresu CK. V oznámení o odstoupení je zákazník povinen uvést své jméno, pøíjmení a bydlištì, èíslo zájezdu èi Smlouvy. Úèinky odstoupení nastávají dnem doruèení písemného
oznámení zákazníka o odstoupení CK.
• Pøi odstoupení od Smlouvy bez udání dùvodu je zákazník povinen uhradit CK následující odstupné (není-li u jednotlivých služeb uvedeno jinak).
• Pøi odstoupení od Smlouvy:
a) do 35 kalendáøních dnù pøed zapoèetím zájezdu èi èerpání služeb èiní odstupné 30 % z celkové ceny zájezdu èi služeb
b) v dobì od 34 do 22 kalendáø. dnù pøed zapoèetím zájezdu èi èerpání služeb èiní odstupné 40 % z celkové ceny zájezdu èi služeb
c) v dobì od 21 do 15 kalendáø. dnù pøed zapoèetím zájezdu èi èerpání služeb èiní odstupné 60 % z celkové ceny zájezdu èi služeb
d) v dobì od 14 do 8 kalendáø. dnù pøed zapoèetím zájezdu èi èerpání služeb èiní odstupné 80 % z celkové ceny zájezdu èi služeb
e) v dobì od 7 a ménì dnù e pøed zapoèetím zájezdu èi èerpání služeb èiní odstupné 100 % z celkové ceny zájezdu èi služeb
• Pro stanovení výše odstupného se vychází z ceny zájezdu, dále z poètu dnù mezi odstoupením od Smlouvy a poèátkem zájezdu, vše pøi zohlednìní skuteèných nákladù CK. Do tohoto poètu dnù se nezapoèítává den, v nìmž má být poskytnuta první služba. Skuteènì
vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvnì sjednané nebo právním pøedpisem stanovené náhrady tuzemským a zahranièním dodavatelùm služeb. Na žádost zákazníka CK výši odstupného odùvodní. Pokud je souèástí zájezdu doprava, kde již byly
vystaveny cestovní doklady na jméno zákazníka, zavazuje se zákazník nahradit CK veškeré náklady, které CK vzniknou v souvislosti se zrušením již vystavených cestovních dokladù.
• V pøípadì, že zákazník nenastoupí na zájezd èi nezahájí èerpání služeb bez pøedchozího odstoupení od Smlouvy, nebo nemùže-li zákazník pokraèovat v zájezdu èi èerpání služeb z dùvodù jím udaných nesprávných nebo neúplných údajù ve Smlouvì, nepøedloženi
cestovních dokladù (vèetnì ubytovacích a jiných poukazù) a nedodrženi celních, pasových, devizových nebo jiných pøedpisù, je povinen uhradit 100 % sjednané ceny zájezdu èi služeb.
• CK je oprávnìna zapoèíst na úhradu odstupného zákazníkem uhrazené zálohy nebo zaplacenou cenu zájezdu èi služeb, k èemuž jí tímto zákazník udìluje výslovný souhlas. Po vrácení již vystavených cestovních dokladù (tj. poukazù na ubytování apod.) provede CK
vyúètování a vrácení úhrady zájezdu èi služeb po odeètení odstupného, a to nejpozdìji do 14 dnù. Je-li výše vypoèteného odstupného vyšší než zákazníkem zaplacená záloha, je zákazník povinen uhradit rozdíl na úèet CK nejpozdìji do 10 dnù od vyúètování.
• CK mùže vyhovìt požadavku zákazníka a provést ve Smlouvì zmìny sjednaných podmínek (tj. zmìna jména a jiných osobních údajù, zmìna místa odjezdu v tuzemsku pøed zahájením zájezdu v zahranièí apod.). Pøi jakékoliv takovéto zmìnì v Smlouvì má CK právo
úètovat si poplatek za zmìnu ve výši 100 Kè/údaj, není-li sjednáno jinak.
• CK je oprávnìna pøed zahájením zájezdu nebo èerpáním jednotlivých služeb od Smlouvy odstoupit z dùvodu zrušení zájezdu èi z dùvodu zrušení jednotlivých služeb nebo poruší-li zákazník svou povinnost vyplývající ze Smlouvy èi tìchto Podmínek. Písemné
oznámení o odstoupení od Smlouvy doruèí CK zákazníkovi na adresu uvedenou zákazníkem ve Smlouvì. Úèinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doruèení oznámení.

IX. Reklamaèní øízení
• Zákazník má právo na øádné poskytnutí služeb sjednaných v smlouvì o zájezdu a na poskytnutí pomoci v nesnázích. V pøípadì, že služby obsažené v cenì zájezdu èi pobytu nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitì má zákazník právo na reklamaci.
Pøi vyøizování reklamace bude postupováno v souladu s obecné závaznými právními pøedpisy, zejména v souladu s obèanským zákoníkem a zákonem o ochranì spotøebitele. Zákazník je povinen poskytnout potøebnou souèinnost pøi øešení reklamace.
• Zákazník je povinen pøi uplatnìní reklamace postupovat následovnì. Reklamaci uplatnit bez zbyteèného odkladu u delegáta èi místního zástupce tak, aby mohla být vèas uskuteènìna náprava na místì samém. V takovém pøípadì sepíše delegát èi místní zástupce se
zákazníkem na místì o reklamaci protokol. V zásadì platí, že pokud má reklamace splnit svùj úèel, má být uplatnìna ihned, jakmile zákazník zjistí skuteènosti, které mohou být pøedmìtem reklamace. Jedinì tak mùže být závadný stav objektivnì prokázán, neodkladnì
odstranìn a služba doplnìna nebo poskytnuta znovu. Pozdìji uplatnìné reklamace se poskytovateli služeb jen velmi obtížné prokazují. Zákazníkovi se doporuèuje rovnìž podle možnosti aktivnì pøispívat k odstranìní závad, pøedložit delegátovi èi oprávnìnému
zástupci doklady prokazujíc skutkový stav, specifikaci svých požadavkù, v pøípadì zájezdu umožnit delegátovi èi oprávnìnému zástupci pøístup do ubytovacích prostor atd. Zákazník je souèasnì povinen uplatnit reklamaci rovnìž u CK, a to v kterékoli její provozovnì,
a to bud písemnì nebo ústnì u zástupce CK, který se zákazníkem sepíše reklamaèní protokol, resp. potvrzení o reklamaci. Reklamaci lze uplatnit i u cestovní kanceláøe nebo agentury, která zprostøedkovala uzavøení Smlouvy.
• Obsahem písemnì podané reklamace èi písemného protokolu o reklamaci musí být podrobný soupis zjištìných závad, požadovaný zpùsob vyøízení reklamace, s udáním identifikace pracovníka èi delegáta, kterému byly na místì tyto závady ohlášeny. Rovnìž uvede,
jak byly (nebo nebyly) závady odstranìny. Protokol, resp. potvrzení o pøijetí reklamace, podepíše sepisující delegát èi zástupce CK a zákazník, který podpisem vyslovuje souhlas s jeho obsahem. CK, prùvodce zájezdu nebo jiná povìøená osoba vydá zákazníkovi
potvrzení o pøijetí reklamace, v níž uvede, jaký zpùsob vyøízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a zpùsobu vyøízení reklamace, pøípadnì písemné odùvodnìní zamítnutí reklamace.
• Reklamaci uplatòuje zákazník u CK, pøípadnì u prodejce pobytu, zásadnì písemnì bez zbyteèného odkladu poté, co se o výskytu vady dozví.
• O zpùsobu vyøízení reklamace rozhodne CK ihned, ve složitých pøípadech do tøí pracovních dnù. Do této doby se nezapoèítává doba potøebná k odbornému posouzení vady. Reklamace vèetnì odstranìní vady musí být vyøízena bez zbyteèného odkladu, nejpozdìji
do 30 dnù od uplatnìní reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhùta.
• Bude-li reklamace posouzena jako zcela nebo zèásti dùvodná, bude vyøízena bezplatným odstranìním vady nebo bude-li to možné, poskytnutím náhradní služby. V závislosti na rozsahu a trvání vady má zákazník právo na pøimìøenou slevu z ceny. Tím není dotèeno
právo zákazníka, aby v pøípadech stanovených v právních pøedpisech od Smlouvy odstoupil.
• Výsledek, pøípadnì prùbìh reklamaèního øízení bude zákazníkovi oznámen prodejcem pobytu nejpozdìji do 30 dnù od data podání reklamace.
• Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, prùbìh a následek není závislý na èinnosti a postupu CK, nebo k okolnostem, které jsou na stranì úèastníka, na základì který zákazník zcela nebo z èásti nevyužije objednané, zálohovì zaplacené a CK zabezpeèené služby, nevzniká
zákazníkovi (není-li dohodnuto jinak) nárok na náhradu ceny takovýchto služeb ani na slevu z ceny pobytu.
• Zákazník je za všech okolností povinen poèínat si tak, aby pøedcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníkù, CK a jejích obchodních partnerù. CK odpovídá za škodu a újmu, která byla zpùsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti.
CK však neodpovídá za škodu, pokud byla zpùsobena zákazníkem, tøetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimoøádnou nepøedvídatelnou a nepøekonatelnou pøekážkou vzniklou nezávisle na vùli poskytovatele.
• Umožòuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ÈR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CK škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost CK hradit škodu je omezena na trojnásobek
celkové ceny zájezdu, s výjimkou zavinìné škody nebo újmy zpùsobené na zdraví. Vznikla-li CK škoda porušením povinnosti zákazníkem, napø. náklady vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zranìnému zákazníkovi, øešením ztráty jeho cestovních
dokladù, v té souvislosti zajištìním dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostøedku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit.
• Zákazník má právo na mimosoudní øešení spotøebitelského sporu ze smlouvy o obstarání zájezdu. Subjektem vìcnì pøíslušným k øešení mimosoudních spotøebitelských sporù vzniklých ze smluv o zájezdu je Èeská obchodní inspekce. Øízení není zpoplatnìno,
zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podaný nejpozdìji do jednoho roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je pøedmìtem sporu, u CK poprvé. Bližší informace o tomto øízení jsou uvedeny na internetové stránce Èeské obchodní inspekce
www.coi.cz. S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovnìž možné k øešení eventuálního sporu využít platformu øešení sporù online. Podrobnìjší informace o podmínkách øešení sporu online jsou uvedeny na adrese:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

X. Pojištìní
• CK nezahrnuje do ceny zájezdù pojištìní léèebných výloh ani pojištìní pro pøípad odstoupení zákazníka od Smlouvy.
• CK však nabízí zákazníkùm možnost sjednáni pojištìní pojišovny Uniqua a.s., v tomto rozsahu:
Tabulka tarifù a pojistných èástek
K5 S / K5 S+
Pojištìní léèebných výloh
5.000.000 Kè
Pojištìní asistenèních služeb
5.000.000 Kè
Pojištìní léèebných výloh a asistenèních služeb-max. plnìní
5.000.000 Kè
Souèásti pojištìní asistenèních služeb jsou:
- náklady na repatriaci pojištìného
5.000.000 Kè
- náklady na repatriaci tìlesných ostatkù pojištìného
5.000.000 Kè
- náklady na vyslání opatrovníka
100.000 Kè
- náklady na pøedèasný návrat z pojištìné cesty
100.000 Kè
- náklady na právní pomoc v zahranièí vèetnì jejího zprostøedkování
100.000 Kè
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladù
100.000 Kè
- zachraòovací náklady
1.500.000 Kè
- odškodnìní v pøípadì zadržení pojištìného pøi únosu letadla nebo autobusu
100.000 Kè
- zprostøedkování finanèní pomoci pojištìnému
100.000 Kè
- náklady vzniklé zpoždìním zavazadel
5.000 Kè
- náklady vzniklé zpoždìním letu
5.000 Kè

TD
-----------------------------

Tabulka tarifù a pojistných èástek

K5 S / K5 S+

Úrazové pojištìní - smrt následkem úrazu
150.000 Kè
Úrazové pojištìní - trvalé následky úrazu
300.000 Kè
Úrazové pojištìní - nemocnièní odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)
300 Kè/den
Úrazové pojištìní- denní odškodné
--Pøipojištìn í odpovìdnosti za újmu na zdraví a vìci tøetí osoby
1.000.000 Kè
Pøipojištìní zavazadel
15.000 Kè/5.000 Kè/ks
Pøipojištìní zimních sportù
NE / ANO
Pøipojištìní nebezpeèných sportù
NE / NE
Pojištìní stornovacích poplatkù - 80% ze stornovacích poplatkù max. do výše PÈ
10.000 Kè

TD

150.000 Kè
300.000 Kè
----1.000.000 Kè
10.000 Kè/5.000Kè/ks
NE
NE
5.000 Kè

• Pojistná smlouva vzniká pøímo mezi zákazníkem a pojišovnou; zákazník øeší pøípadnou pojistnou událost pøímo s pojišovnou, CK nepøísluší posuzovat existenci, pøípadnì výši uplatòovaných nárokù z tohoto vztahu. Pokud dojde ke ztrátì èi poškození zavazadla
bìhem pøepravy, je zákazník povinen tuto skuteènost neprodlenì nahlásit na vyhrazeném místì u dopravce a sepsat protokol o ztrátì èi poškození zavazadla, který je nezbytný pro další jednání zákazníka a dopravce.

XI. Pojištìní CK proti úpadku
CK je øádnì pojištìna pro pøípad úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem è. 159/1999 Sb. u Generali, a.s., tj. pojišovny, které bylo podle zvláštního pøedpisu udìleno povolení pro pojištìní podle tohoto zákona. Podrobnosti o platném pojištìní jsou
k dispozici ve všech provozovnách CK a u autorizovaných prodejcù CK. Doklad o pojištìní bude zákazníkovi vydán spolu se Smlouvou nebo potvrzením o zájezdu.

XII. Ochrana osobních údajù
• Zákazník je srozumìn s tím, že CK je oprávnìna v pro úèely plnìní Smlouva za úèelem plnìní zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, pøíjmení, datum narození, nezbytné pasové údaje v rozsahu Smlouvy, bankovní spojení,
bydlištì, pøíp. jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, èíslo dopravního spoje, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, pøípadnì po dobu nezbytnì nutnou.
• Pro úèely plnìní Smlouvy budou informace uvedené v pøedchozím odstavci v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelùm CK (zejména hotelùm, pøepravním spoleènostem, prùvodcùm). Identifikaèní údaje o tìchto dodavatelích jsou uvedeny zejména
ve Smlouvì, pokynech zájezdu, pøípadnì je zákazník obdrží nejpozdìji bìhem zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo zemì Evropského hospodáøského prostoru, bere zákazník na vìdomé, že jeho osobní údaje budou poskytnuty pøíjemcùm osobních
údajù v této tøetí zemi (zejména hotelùm a zahr. partnerùm). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochranì osobních údajù pøi pøedání osobních údajù do tøetí zemì, poskytne CK na žádost zákazníka.
• Zákazník mùže souhlasit (zejména zaškrtnutím políèka ve Smlouvì), ale i jiným prohlášením, s tím, že CK bude poøizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby bìhem zájezdu a k použití tìchto fotografií a videozáznamù v rámci propagaèních materiálù CK, a to jak
v hmotné podobì, tak na webových stránkách CK.
• Zákazník bere na vìdomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, pøíjmení, adresa, telefonní èíslo a e-mailová adresa za úèelem zasílání obchodních sdìlení. Obchodní sdìlení je CK oprávnìna zasílat formou SMS, MMS, e-mailem, poštou
èi sdìlovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdìlení mùže zákazník vznést kdykoli námitku, a to buï n adrese CK nebo e-mailem zaslaným na adresu: info@bavi.cz. V tomto pøípadì nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdìlení, ani jinak zpracovávat osobní
údaje zákazníka pro úèely pøímého marketingu.
• Zpracování osobních údajù provádí CK povìøenými zamìstnanci na adrese svého sídla. Osobní údaje jsou zpracovávány prostøednictvím výpoèetní techniky i manuálnì za souèasného dodržení všech bezpeènostních pravidel pro správu a zpracování osobních údajù
zákazníkù. Všechny subjekty, kterým mohou být v rámci plnìní smluvních závazkù cestovní kanceláøe vùèi zákazníkovi zpøístupnìny osobních údaje zákazníka, jsou povinny postupovat v souladu s platnými právními pøedpisy. Doba zpracování osobních údajù
zákazníka se øídí lhùtami stanovenými pøíslušnými smlouvami uzavøenými mezi CK a zákazníkem, udìleným souhlasem zákazníka, právními pøedpisy, které stanoví archivaèní povinnosti CK, dobou nezbytnì nutnou pro zajištìní ochrany práv a povinností CK.
• Zákazník bere na vìdomí, že jako subjekt údajù má zejména následující práva:
- Souhlas s poøizováním fotografií a videozáznamù kdykoli odvolat, a to žádostí zaslanou CK na adresu sídla CK nebo e-mailem zaslaným na adresu info@bavi.cz.
- Požadovat po CK pøístup k osobním údajùm týkající se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popø. mùže požadovat omezení zpracování svých osobních údajù, vznášet námitky proti zpracování osobních údajù jakož i práva na pøenositelnost údajù.
- Požadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajù, pokud (i) zákazník popírá pøesnost svých osobních údajù, a to na dobu potøebnou k tomu, aby správce ovìøil pøesnost jeho osobních údajù; (ii) zpracování jeho osobních údajù bylo protiprávní,
ale nepožádá o výmaz osobních údajù, ale o omezení jejich použití; (iii) CK již nepotøebuje jeho osobní údaje pro úèely zpracování, ale zákazník požaduje pro urèení, výkon nebo obhajobu svých nárokù; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních
údajù, a to do doby, než bude ovìøeno, zda oprávnìné dùvody CK pøevažují nad oprávnìnými dùvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajù zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
- Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úøad pro ochranu osobních údajù, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice.
- Získat od CK kdykoli potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CK povinna mu na žádost poskytnou následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajù: (i) úèel zpracování; (ii) kategorie osobních údajù, které
zpracovává; (iii) pøíjemci nebo kategorie pøíjemcù, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpøístupnìny; (iv) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li možné urèit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva
požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajù týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úøadu; (vii) skuteènost, že dochází k automatizovanému rozhodování,
vèetnì profilování.
- Získat své osobní údaje, které CK zpracovává, ve strukturovaném, bìžnì používaném a strojovì èitelném formátu, a tyto pøedat jinému správci osobních údajù, pokud (i) je zpracování osobních údajù zákazníka plnì založeno na souhlasu se zpracováním osobních
údajù; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovanì. Pokud je to možné, pøedá CK osobní údaje zákazníka jinému správci.
• Všechna výše uvedená ustanovení platí pøimìøenì i ve vztahu k osobám, v jejichž prospìch zákazník Smlouvu uzavøel, tj. k osobám spolucestujícím. Uzavøením Smlouvy zákazník prohlašuje, že je oprávnìn udìlit souhlasy za spolucestující osoby, a to a už na základì
smluvního èi jiného zastoupení. Zákazník dále bere na vìdomí, že má povinnost osoby spolucestujících informovat o zpracování jejich údajù dle tìchto Podmínek.

XIII. Pøechodná a závìreèná ustanovení
• Tyto Všeobecné podmínky nabývají úèinnosti dnem 1.8.2018.
• Pøípadná odchylná ujednán ve Smlouvì oproti tìmto Podmínkám, mají pøed tìmito Podmínkami vždy pøednost.
• Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu o pobytech, rozsahu služeb, cenách a cestovních podmínkách, odpovídají informacím známým v dobì tisku katalogu. Zákazník bere na vìdomí rovnìž „dùležité informace" uvedené v nabídce pobytù.
• CK uchovává veškeré informace získané o zákaznících v souladu se zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, Naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochranì fyzických osob, v souvislosti se zpracováním
osobních údajù a o volném pohybu tìchto údajù, a dalšími právními pøedpisy Èeské republiky.
• Pøípadná neplatnost jednotlivých ustanovení tìchto Podmínek nemá vliv na platnost ustanovení smluv, na nìž se tyto Podmínky použijí.
• Všechny spory vzniklé ze smluv, na které se použijí tyto Podmínky, budou s koneènou platností øešeny obecnými soudy Èeské republiky.
• CK mùže znìní Podmínek v souladu s ustanovením § 1752 obèanského zákoníku jednostrannì mìnit èi doplòovat (èímž nejsou dotèena práva a povinnosti vzniklá po dobu úèinnosti pøedchozího znìní Podmínek). Takovou zmìnu Podmínek oznámí CK zveøejnìním
nového znìní Podmínek na svých webových stránkách www.bavi.cz.
• Zákazník stvrzuje svým podpisem Smlouvy, že s tìmito podmínkami souhlasí, tìmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

