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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A INFORMACE CK TALPA SPOL. S R.O.  

dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a zák. č. 159/1999 Sb. v platném znění (dále též „zákon o cestovním 
ruchu“) 

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Talpa spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Na Hřebenkách 1335/15a, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 6795, dne 31.12.1991, IČ 45241856 (dále též „CK“), 
provozovna Praha 5, Zapova 14, jsou platné pro všechny služby cestovního ruchu poskytované CK a jsou nedílnou součástí smlouvy 
o zájezdu a objednávky služeb cestovního ruchu. Jsou uveřejněny v katalogu zájezdů CK a na internetových stránkách 
www.talpa.cz. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Talpa spol. s r.o. jako pořadatel obstarává pro zákazníka zájezd, tj. předem připravený soubor služeb cestovního ruchu na základě 

smlouvy o zájezdu/potvrzení o zájezdu (dále též „smlouva“ resp. „SOZ“), uzavřené se zákazníkem, a zprostředkovává jednotlivé 

služby cestovního ruchu, související převážně s lyžařskými středisky a říčními plavbami na základě smlouvy/objednávky služeb 

cestovního ruchu (dále též „smlouva“ resp. „OSCR“). Standardní zájezdy a služby cestovního ruchu jsou uvedené v katalogu a na 

internetových stránkách www.talpa.cz; pokud se jedná o zájezdy na objednávku pro individuální zákazníky i více početné skupiny, 

pak se postupuje dle dohody na základě individuálních požadavků, přičemž CK zájemcům vždy předkládá charakteristiku ubytování, 

popisy oblastí a cenový návrh, vycházející z rozsahu, kvality a termínu požadovaných služeb. 

SMLUVNÍ VZTAHY 

Objednatel zájezdu a účastník zájezdu jsou zákazníky, přičemž objednatel může, ale nemusí být osoba účastnící se zájezdu. V tom 

případě se jedná o smlouvu uzavřenou ve prospěch třetí osoby ve smyslu § 1767 NOZ. Práva a povinnosti smluvních stran jsou 

uvedeny ve smlouvě a v těchto Všeobecných podmínkách (dále jen „podmínky“), které jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouvou 

se CK zavazuje, že zákazníkovi obstará zájezd/službu a zákazník se zavazuje, že zaplatí souhrnnou cenu zájezdu/služby; pokud 

zákazník neuhradí souhrnnou cenu v termínech a ve výši uvedené ve smlouvě, považuje se to za porušení povinnosti zákazníka (§ 

2536 NOZ). 

SMLOUVU (SOZ/OSCR) JE MOŽNÉ UZAVŘÍT  

 v cestovní kanceláři osobně 

 prostřednictvím formuláře, zaslaného emailem, faxem, poštou nebo jen dodáním vyžádaných osobních dat a zpracováním 

v CK – návrh smlouvy předkládá zákazníkovi CK. Zákazník smlouvu, kterou obdrží od CK, zkontroluje, odsouhlasí a podepsanou a 

potvrzenou kopii vrátí zpět CK. 

Smlouva musí být písemná a musí obsahovat náležitosti stanovené pro potvrzení o zájezdu dle NOZ, zejména označení smluvních 

stran, vymezení zájezdu, uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu - přesný rozsah poskytovaných služeb, které jsou 

zahrnuty do ceny zájezdu, cenu zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy, jakož i poplatky, které nejsou zahrnuty do 

souhrnné ceny. Ve smlouvě je uveden u každého zákazníka skipas, který si objednal (jeho druh a platnost včetně věkové 

kategorie), který může být součástí objednaného ubytování, a v tomto případě je ve smlouvě uvedena nulová hodnota, neboť jeho 

cena je součástí ceny ubytování. Nedílnou součástí SOZ jsou tyto podmínky a informace CK Talpa spol. s r.o., katalog CK a 

konkrétní nabídka rezervace. Platnost smlouvy a jejích nedílných příloh nastává podpisem CK; a účinnosti nabývá 

okamžikem úhrady zálohy a podpisem zákazníka. V případě, že zákazník nezaplatí řádně a včas zálohu na cenu, 

zaniká smlouva s účinky od začátku. 

Zákazník podpisem smlouvy zároveň stvrzuje, že se seznámil s obsahem smlouvy a s vymezením zájezdu, s časem jeho zahájení a 

ukončení, se všemi službami cestovního ruchu, podmínkami pojištění a výše odstupného, a že obdržel všechny přílohy tvořící 

nedílnou součást smlouvy, včetně katalogu a těchto podmínek a informací platných pro zájezdy a služby CK, že všechny smluvní 

podmínky přijímá a souhlasí s nimi. Zákazník tímto potvrzuje, že je zmocněn jednat jménem ostatních osob uvedených ve smlouvě. 

Takto potvrzená smlouva obsahuje veškeré klientem objednané služby včetně kalkulace celkové ceny. 

Originál dokumentu vždy obdrží zákazník (objednavatel) potvrzený od CK po úhradě zálohy. Zákazník může nahlásit jinou 

osobu na zájezd místo sebe za manipulační poplatek 300,- Kč. Při změně zákazníka původní a nový zákazník odpovídají za 

zaplacení ceny a úhradu nákladů, které CK v této souvislosti vzniknou společně a nerozdílně. Oznámení o změně zákazníka musí 

obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou a zároveň i prohlášení, že splní veškeré podmínky účasti 

na zájezdu. Oznámení musí být doručeno alespoň sedm dní před zahájením zájezdu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

Zároveň se smlouvou obdrží zákazník doklad o pojištění CK proti úpadku. 

Zákazník má právo zažádat CK o dílčí změnu objednaných fakultativních služeb již uvedených ve smlouvě za jiné služby. V případě, 

že tato změna bude možná a bude provedena, zavazuje se zákazník zaplatit manipulační poplatek ve výši 300,- Kč/os. 

http://www.talpa.cz/
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REZERVACE PŘIHLÁŠKY PLATBY POKYNY K POBYTU 

Zpravidla do pěti dnů od objednání nebo do data uvedeného v nabídce potvrzení rezervace, je nutné uzavřít smlouvu a zároveň 

zaplatit zálohu 50% z ceny objednaných služeb (zaokrouhleno vždy na 500,-Kč), a to za každého účastníka. Doplatek je 

povinen každý účastník zaplatit nejpozději do šesti týdnů před odjezdem, nebo dle data uvedeného ve  smlouvě. Zákazník odpovídá 

za správnost veškerých údajů, které do dokumentů uvedl. Při zaplacení zálohy je doporučené objednat dodatečné služby 

(prodloužení permanentky na 7. (sedmý) den, rozšíření platnosti permanentky na další oblast, druh pojištění, dopravu a další 

nabízené služby). Později není CK povinna takové objednávce – změně smlouvy vyhovět. Po zaplacení doplatku, nejpozději 7 

(sedm) dní před odjezdem, obdrží zákazník písemné informace o místě a čase odjezdu a podrobnější informace k pobytu a 

k zakoupeným službám. Rady na cestu, doporučené trasy a podrobnější informace z našich zkušeností najdete aktuálně také na 

www.talpa.cz. Poukazy k ubytování jsou k vyzvednutí v CK cca 1 (jeden) týden před nástupem pobytu (dle střediska); 

na základě žádosti mohou být zaslány poštou. 

PLATBY 

 platbou na účet: zákazník zašle zároveň s přihláškou či osobními daty potvrzení o skutečně provedené platbě, 

 v hotovosti v cestovní kanceláři (zákazník obdrží potvrzení o zaplacení na místě)  

Datem splatnosti je datum připsání platby na účet CK 

Bankovní spojení: č. ú.: 19-1553810227/0100 

VS = variabilní symbol 

 a) č. střediska a datum ve tvaru den 00 měsíc 00 rok 00 (Např. Tignes 05/01/2013 VS = 515050113)  

 b) dle cestovní smlouvy  

 c) nebo přidělený VS dle individuálních objednávek.  

KS = konstantní symbol 0308 

SS = specifický symbol 

 a) datum narození ve tvaru rodného čísla bez č. za lomítkem  

 b) číslo smlouvy o zájezdu nebo číslo objednávky služeb CK  

Poznámka – je možné napsat jméno objednatele či vlastní  

Fakturace: v případě žádosti o vystavení faktury k úhradě zájezdu musí klient dodat veškeré potřebné podklady k vystavení 
faktury najednou (název subjektu, IČO příp. DIČ, adresu sídla a dodání, ev. textové upřesnění). V případě změn ve fakturaci bude 
klientovi účtován manipulační poplatek 100,- Kč. 

STORNO PODMÍNKY – ODSTUPNÉ  

Zákazník může před zahájením čerpání zájezdu či objednaných služeb (dále jen „zájezd“) od smlouvy odstoupit. Pokud 
zákazník odstoupí (osobně nebo písemně doporučeným dopisem) od smlouvy z jiného důvodu než porušení povinnosti CK 
stanovené smlouvou nebo NOZ nebo odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem 
nejpozději do níže uvedeného počtu dní před odjezdem na zájezd, je povinen CK zaplatit odstupné v níže uvedené výši z celkové 
ceny zájezdu: 

 30% ze souhrnné ceny při odhlášení do 60 dnů před odjezdem, minimálně však 500,- Kč  

 50% ze souhrnné ceny při odhlášení do 35 dnů před odjezdem (tj. 59.-35. den), (od 30 dnů bez dopravy) 

 80% ze souhrnné ceny při odhlášení do 20 dnů před odjezdem (tj. 34.-20. den), (bez dopravy) 

 90% ze souhrnné ceny při odhlášení do 15 dnů před odjezdem (tj. 19.-15. den), (bez dopravy) 

 pokud se cestující nedostaví k odjezdu, případně zruší zájezd méně než 15 dnů přede dnem zahájení zájezdu, má CK nárok 
na úhradu celé ceny zájezdu (včetně dopravy) 

 za dopravu, která  není obsažena v ceně zájezdu, je v případě odstoupení od smlouvy ze strany klienta v době kratší 30 
dnů před zahájením zájezdu, bez ohledu na důvod odstoupení, 100 % z ceny předmětné dopravy  

 cestovní pojištění hradí zákazník v plné výši 

Pokud dojde ke zrušení a změnám smluvně sjednaných služeb ze strany zákazníka v obsazenosti ubytovací kapacity 

a hodnota storno poplatku nedosahuje výše ceny za neobsazená lůžka, je zákazník- objednavatel povinen tento 

rozdíl uhradit.  

http://www.talpa.cz/
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Při stornování zájezdu ztrácí klient nárok na čerpání veškerých služeb.  

Zákazník, který bez zavinění CK nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu. 

INFORMACE K CENĚ 

1. Souhrnná cena je uvedena ve  smlouvě a jednotlivé její složky jsou uvedeny v katalogu nebo v přiložené nabídce. Cena 
zpravidla zahrnuje ubytování, lyžařskou permanentku pro danou oblast; u Rakouska převážně jen ubytování (není-li uvedeno 
jinak), u hotelů stravování. Cena je zpravidla stanovena v závislosti na obsazení bytu nebo za celou bytovou jednotku. Vždy je 
rozhodující vymezení poskytovaných služeb cestovního ruchu ve smlouvě.  

2. Kalkulace byly provedeny ke dni 30.07.2017. 
3. Cena dále zahrnuje pojištění CK proti úpadku dle zákona o cestovním ruchu; CK je pojištěna u UNION POJIŠŤOVNA A.S.  

4. Základní cena uvedená v katalogu, na www.talpa.cz nebo v nabídce, zpravidla nezahrnuje dopravu, pojištění léčebných výloh 

ani storna zájezdu (není-li uvedeno jinak). Ceny za tyto služby jsou uvedeny v katalogu a na http://www.talpa.cz. 

5. Cena dále nezahrnuje zpravidla u Francie a u Rakouska pobytovou taxu, u Itálie je cca v 50% kapacit taxa zahrnuta v ceně, 

vždy uvedeno v ceníku či konkrétní nabídce. Nezahrnuje kauci (není-li uvedeno jinak). Kauce je jistina pronajímatele bytu. 

Výjimky - řešeno v konkrétní nabídce při rezervaci. Výše kauce i pobytové taxy je udána nejpozději v pokynech k odjezdu. 

Výše pobytové taxy podléhá zákonům dané země, a proto je její výše pouze informativní. Tuto výši poplatku nemůže CK 

ovlivnit a zákazník je povinen ji na místě uhradit, pokud není zahrnuta v ceně. 

6. Rozsah služeb odpovídá zveřejněnému ceníku - katalogu, na internetu nebo v příloze poskytnuté nabídce k rezervaci. Možné 

doplatky za služby, které nejsou zahrnuty v ceně zájezdu a rozšířené nabídky jsou uvedeny přímo v katalogu - ceníku, nebo na 

www.talpa.cz, nebo v poskytnuté nabídce nebo v doplňkových pokynech, které obdrží zákazník před odjezdem společně s 

pokyny k pobytu. 

7. Služby označené *, jsou za příplatek. Tyto ceny jsou zpravidla zveřejněny majitelem objektu na místě nebo na vyžádání 

v CK. 

8. Ceny uvedené v EUR za služby placené přímo na místě pobytu jejich přímým poskytovatelům (pobytová taxa, kauce apod.) 

jsou orientační. Nejsou součástí cestovní smlouvy, jsou uvedeny pro orientaci zákazníka. Zákazník je platí zpravidla přímo na 

místě.  

9. CK, je-li k tomu nucena z jiných objektivních důvodů (např. při zvýšení cen dodavateli), vytvoří novou kalkulaci - ceník za 

nabízené služby; tyto ceny se vztahují pouze na smlouvy uzavřené po dnu platnosti nových ceníků.  

10. CK a zákazník se dohodli, že CK může jednostranně zvýšit cenu zájezdu v případě, že se do jednadvacátého dne před 

zahájením zájezdu zvýší směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%. V 

takovém případě bude zvýšení ceny odpovídat zvýšení přímo souvisejících nákladů se zájezdem hrazených v cizí měně. Dále je 

CK oprávněna zvýšit cenu za dopravu, pokud do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu dojde ke zvýšení ceny za 

dopravu včetně cen pohonných hmot. V takovém případě bude cena zájezdu zvýšena o poměrnou část takto zvýšených 

nákladů na zájezd připadajících na jednoho účastníka zájezdu; zvýšení ceny zájezdu za dopravu odpovídá zvýšení ceny 

v procentech dle ceny na trhu s pohonnými hmotami, a to vždy o příslušná procenta. CK se zavazuje odeslat zákazníkovi nebo 

osobě, která jeho jménem uzavřela smlouvu písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu či zakoupené cestovní služby 

nejpozději jednadvacet dní před zahájením zájezdu. 

SLEVY 

Slevy - „věrný klient“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. 

Hodnota nakoupených služeb se vztahuje vždy k jednomu zájezdu a jedné osobě v dané sezóně. Poskytují se pouze pro 

týdenní pobyty. 

 350 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa nad 15.000 Kč  

 300 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 10.000-14.999 Kč  

 200 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 5.000-9.999 Kč  

 100 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa do 5.000 Kč  
 

Slevy za včasné objednání konkretizace dle nabídky k  objednávce pro danou ubytovací kapacitu. V Itálii jsou slevy většinou u 

všech kapacit, ve Francii se týkají zpravidla komfortnější kategorie ubytování, v Rakousku se slevy neposkytují.  

V ceníku katalogu i na webu jsou uváděny ceny základní. Na webu jsou uváděny také aktuální možné nejvyšší časové slevy, 

vztahující se pro věrné klienty. Výše slevy u Itálie je pro nové klienty zpravidla o 2-5% nižší. Hodnota slev se snižuje vždy 

k prvnímu dni v měsíci (srpen-říjen). U Francie je sleva ve slevovém ceníku jednotná, tento ceník je vždy označen termínem 

platnosti.  

Slevy „věrný klient“ a „včasné objednání“ se nesčítají, poskytují se ty výhodnější pro zákazníka. 

Slevy pro děti a seniory pokud jsou poskytovány, jsou uvedeny u jednotlivých středisek (zpravidla u skipasů), či ubytovacích 
kapacit (zpravidla u hotelů) 

Slevy pro skupiny se poskytují na základě dohody - dle hodnoty nakoupených služeb, skupina = více než 20 osob. Skupinou se 
rozumí, když jedna osoba vyřizuje za všechny účastníky platby, přihlášky a komunikaci s CK. 

http://www.talpa.cz/
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Sleva na skipas pro kategorii bimbo (dítě s nárokem na skipas se slevou) platí při čerpání skipasu libovolné plošné platnosti i 
délky platnosti; čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jedné dospělé osoby se stejným skipasem, 
co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti. 

OSTATNÍ A REKLAMACE 

Je-li CK nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu 
smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li CK 
takovou změnu smlouvy, má zákazník právo rozhodnout, zda bude s touto změnou smlouvy souhlasit, nebo zda od smlouvy 
odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené CK, která nesmí být kratší než 5 (pět) dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy 
zákazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy 
porušení povinnosti CK stanovené smlouvou nebo občanským zákoníkem nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy podle 
předchozího odstavce, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu 
podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CK odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. 
Odstoupil-li zákazník od smlouvy dle předchozího odstavce nebo odstoupila-li CK od smlouvy z důvodu zrušení zájezdu před jeho 
zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající 
původní smlouvě, může-li CK takový zájezd nabídnout. Zruší-li CK zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je 
povinna uhradit zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. CK 
se může zprostit této odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit smluvní pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu 
došlo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně 
požadovat. 
Právo odstoupit od SOZ neplatí v případě, že předmětem změny je výhradně změna ceny zájezdu dle odstavce „Informace k ceně“ 
bod 10 těchto podmínek. 

 

Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi ve smyslu ustanovení § 2537 a násl. NOZ za vady zájezdu. Reklamaci může 
zákazník uplatnit ústně či písemně, popřípadě jiným vhodným způsobem u zástupce CK během trvání zájezdu nebo na čísle 
dispečinku CK, či v cestovní kanceláři, a to bez zbytečného odkladu, nejdéle do jednoho měsíce od skončení zájezdu. 
Má-li zájezd vadu a byla-li tato vytčena zákazníkem v souladu s § 2540 NOZ bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu 
z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, a to ani do 
jednoho měsíce od skončení zájezdu a CK toto namítne, pak mu soud právo na slevu z ceny nepřizná. 
Při řešení reklamace se doporučuje součinnost zákazníka, spočívající zejména v umožnění přístupu do prostor, které mu byly 
pronajaty k ubytování nebo do dopravního prostředku, kterým byla zajištěna doprava, zástupci pověřenému CK, jakož i zástupci 
dodavatelů služeb, které jsou předmětem reklamace, aby bylo možné objektivně posoudit tvrzení uváděné v reklamaci. CK 
doporučuje zákazníkovi, aby tuto součinnost poskytl. 
 
Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, resp. umožní nalézt okamžitě vhodná řešení. Reklamace 
na místě je proto nejvhodnějším způsobem nápravy. Zákazník při uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, 
datum, důvod a předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti předmět reklamace průkazně 
skutkově doloží. CK zákazníkovi doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě. Je-li uzavření smlouvy zprostředkováno jinou CK 
nebo cestovní agenturou, může zákazník reklamaci uplatnit u této zprostředkující CK nebo cestovní agentury. Za zákazníka se pro 
účely reklamace považuje každý účastník zájezdu uvedený ve smlouvě. 

 
K uplatněné reklamaci musí být vždy vystaveno potvrzení o reklamaci - reklamační protokol, v němž musí být uvedeno, kdy 
zákazník reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazníka, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení zákazník požaduje. 
Jestliže zákazník předá zástupci CK v místě poskytované služby určité písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí 
být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepisuje osoba, která se zákazníkem protokol sepisuje 
a zákazníkovi se doporučuje, aby svým podpisem na reklamačním protokolu stvrdil převzetí jeho kopie a souhlas s jeho obsahem. 
 
CK nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se 
nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. 
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace, pokud se CK se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se 
jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 
Zákazníkovi se vydává potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je 
zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 
v platném znění. Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž CK zákazníka ujistila nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem 
důvodně očekával, zajistí CK nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. 
Nezjedná-li CK nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a CK mu nahradí 

účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud CK odmítla nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá 
náhrada vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka.  
Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li CK opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo zákazník opatření 
z řádného důvodu odmítne, zajistí CK na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu popř. na jiné ujednané místo. Nelze-li 
pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, vrátí zákazníkovi rozdíl v ceně, zajistí-li 
pokračování s vyššími náklady, jdou tyto k tíži CK. 
 
CK se odpovědnosti na náhradu škody, způsobené porušením smluvních povinností zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinností 
dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli a též vzniklá 
v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly v důsledku  nepředvídatelných a neodvratitelných 
skutečností mimořádné povahy, které znemožňují řádné poskytnutí původně sjednaných služeb. Okolnosti vyšší moci, např. 
extrémní klimatické jevy, přírodní katastrofy, karanténa, válečný konflikt apod. vylučují povinnost CK plnit jakékoli nároky zákazníků 
v důsledku nastalých okolností. Reklamaci nelze uznat v případech, kdy vytýkané nedostatky nejsou zaviněny CK či jiným 
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dodavatelem služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a zároveň jsou zaviněny nebo vyplývají z jednání zákazníka a 
nebo neplnění nebo nedostatečné plnění je způsobeno třetí stranou, která nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb. 
 

UPOZORNĚNÍ: 

Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní 

řešení spotřebitelského sporu.  

Kontaktní údaje:  
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 
Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz 
Dle nařízení směrnice evropského parlamentu a rady 2013/11/eu ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských 

sporů a o změně nařízení (es) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/es se účastníci pro alternativní řešení sporů mezi spotřebitelem a 

obchodníkem mohou obrátit na Platformu uvedenou na internetu „Řešení sporů online“. 

Uvedená platforma by dle nařízení měla být přístupná prostřednictvím portálu "Vaše Evropa" (www.europa.eu), v praxi je dostupná 
na následující internetové adrese - k dispozici >>> zde. 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS 

POJIŠTĚNÍ 

Pojištění je samostatná služba nabízená CK. CK pojištění pouze zprostředkovává. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a zvolenou 
pojišťovnou. Zákazníkovi se doporučuje uzavřít cestovní zdravotní pojištění a pojištění storna, přičemž může využít 
produktu, který zprostředkovává CK. 
 

Důležité upozornění 

Každý účastník zájezdu je povinen: zajistit si platný cestovní doklad, respektovat program zájezdu, pokyny vedoucího a časový 

program. Zodpovídá za svůj zdravotní stav, který odpovídá charakteru zájezdu. 

DOPRAVA AUTOBUSOVÁ 

Doprava se uskutečňuje luxusními autobusy splňujícími požadavky pro mezinárodní dopravu pro státy EU, s občerstvením, 

lednicí, videem a WC. Odjezdy jsou zpravidla 1 den před uvedeným dnem nástupu pobytu, převážně pátek večer (dle typu 

střediska) z Prahy. Odjezd ze středisek převážně s návratem do Prahy následující den po ukončení pobytu.  
Odjezdové místo je Praha, pokud není uvedeno ve smlouvě o zájezdu jinak. Jiná odjezdová místa než je Praha, požadavky 

na svoz a ceny za tyto služby je nutné předem objednat a uhradit v CK. PŘESNÉ MÍSTO, ČAS ODJEZDU, TRASA, JE VŽDY SDĚLENO 
V POKYNECH K ODJEZDU, KTERÉ OBDRŽÍ ZÁKAZNÍK NEJPOZDĚJI 7 (sedm) DNÍ PŘED ODJEZDEM NA ZÁJEZD. CK si vyhrazuje 
právo nečekat na účastníky zájezdu, kteří se nedostaví k odjezdu nejpozději ve stanovenou hodinu, s tím, že tímto nevzniká nárok 
na žádnou náhradu. Vzhledem k objemu zavazadlového prostou a přísným předpisům povolené váhy náprav u busů je počet a 
velikost zavazadel omezena. Na jednoho zákazníka 1 (jedno) cestovní zavazadlo průměrných rozměrů cca do 25 kg, 1x taška 
pouze pro lyžařské boty a jedno malé příruční zavazadlo do busu do 5 (pěti) kg, 1 pár lyží nebo 1x snowboard. Jiné množství 
zavazadel, lyží či snowboardů musí být předem projednáno s CK. Vyšší množství zavazadel je po projednání za úhradu. Pokud klient 
překročí uvedený hmotnostní limit zavazadel, může řidič popř. zástupce CK vyloučit nadlimitní zavazadlo z přepravy. Z přepravy 
jsou vyloučeny omamné a návykové látky, a to v jakémkoli množství. Zavazadla mohou být označována štítky, dle pokynů 
dopravce. 

Každý cestující je povinen si svá zavazadla za asistence řidiče naložit do autobusu. V případě přestupu po trase si je přeložit a 
v cílovém místě si zavazadla převzít. CK ani dopravce nepřebírají odpovědnost za případnou záměnu přepravovaných zavazadel 
s výjimkou přepravy samotné, také za jejich ztrátu. Zákonná odpovědnost dopravce za zavazadla přepravovaná v zavazadlovém 
prostoru je pouze po dobu konání přepravy. Také upozorňujeme, že CK negarantuje hlídání zavazadel před ubytováním 
v příjezdový den ani po ukončení ubytování v odjezdový den. 

Přeprava zvířat není možná. 
Povinností zákazníka je použít v dopravním prostředku bezpečnostní pásy, pokud jsou jimi vozidla vybavena. Během 

jízdy není dovoleno v autobusech kouřit a požívat alkoholické nápoje ani omamné a návykové látky. Podnapilé osoby a osoby pod 
vlivem omamných a návykových látek má právo řidič nebo vedoucí zájezdu vyloučit z dopravy kdykoli a kdekoli během cesty, za 
asistence policie, či jiného příslušného orgánu, a to bez nároku na jakoukoli náhradu. WC v autobusech je možno používat pouze po 
dohodě s řidičem a dle jeho pokynů, a to pouze ve zcela výjimečných případech. Omezené používání WC v busech je v souvislosti 
se zákazem jejich vyprazdňování ve většině horských středisek. Po cestě jsou prováděny bezpečnostní a hygienické přestávky v 
rozsahu asi 15-20 minut na odpočívadlech s WC. V případě nedostatečného počtu účastníků hromadných zájezdů si vyhrazuje CK 
právo na kombinaci dopravy. Přesnou informaci o zajištění dopravy mikrobusy nebo minibusy zákazník obdrží s pokyny na cestu. Při 
dopravě busem negarantujeme plné využití 7 (sedmi) denního skipasu. V případě nutnosti je CK oprávněna stanovit čas 
odjezdu busu ze střediska dle situace a na základě pokynů dopravce.  

Přeprava podléhá zákonným právním normám a přepravním podmínkám daného státu, přes který je uskutečňována. 
 PŘEDPOKLÁDANÁ ORGANIZACE DOPRAVY U TÝDENNÍCH POBYTŮ (není-li uvedeno jinak): 

 pátek - večerní odjezd z místa odjezdu (převážně Praha, ostatní místa dle objednávky a ev. za příslušnou úhradu)  
 sobota - příjezd a ubytování ve střediscích dle pokynů, převážně od 16.00 do 19.00 hodin.  
 sobota - předávání bytů cca do 10.00, vždy dle pokynů ubytovacích kanceláří, či průvodců v jednotlivých střediscích  
 neděle - příjezd do ČR (Prahy) 

  
Podrobnější informace k termínům, jednotlivým střediskům, trasám autobusů či ke svozovým místům v ČR najdete aktuálně na 

www.talpa.cz. Doprava busy je organizována do Itálie a Francie. Do Rakouska ani Švýcarska pravidelnou dopravu nezajišťujeme. 
 
 

mailto:adr@coi.cz
https://adr.coi.cz/
http://www.europa.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS
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ZRUŠENÍ HROMADNÉHO AUTOBUSOVÉHO ZÁJEZDU 
Uskutečnění některých vybraných zájezdů je podmíněno dosažením minimálního počtu zákazníků. CK je povinna zákazníka písemně 
informovat o zrušení z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 20 dnů před zahájením zájezdu.  
Pokud byla realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků, je CK oprávněna v případě nedosažení 
minimálního počtu zákazníků zájezd zrušit. O tom je povinna zákazníka informovat alespoň 3 dny před plánovaným termínem 

zahájení zájezdu a neprodleně vrátit zákazníkovi všechny předmětné úhrady. Pokud se zájezd z tohoto důvodu neuskuteční, má 
zákazník přednost při zařazení na volné místo v zájezdu obdobném. Fakultativní výlet se může pro nedostatek zákazníků zrušit též 
v průběhu pobytu na zájezdu. 
 
DOPRAVA VLASTNÍ 

Pro pobyty s vlastní dopravou obdrží klienti před odjezdem podrobné pokyny a doporučené trasy, případná omezení, povinné 
poplatky, orientační ceny pohonných hmot, plánky a vzdálenosti, možnosti parkování. Veškeré tyto informace jsou orientační, 
získané z našich zkušeností, rad partnerů či majitelů ubytovacích kapacit. Podrobné informace najdete také aktuálně na 
www.talpa.cz, v sekci doprava. 

Organizaci vlastní dopravy je důležité řádně zvážit. Upozorňujeme rovněž na možné zácpy na silnicích při příjezdu do středisek, a to 

jak z důvodů příjezdu většího množství klientů, či z důvodů nepříznivých klimatických podmínek. Je nutné počítat s časovou 

rezervou a ev. možným poměrně náročným stoupáním do střediska. Vzhledem k tomu, že za pozdní příjezd do střediska 

odpovídá klient sám, naplánujte si odjezd z ČR s dostatečným časovým předstihem. 

Ze zkušenosti Vám doporučujeme vzít si SNĚHOVÉ ŘETĚZY; počasí na horách se může skutečně změnit z hodiny na hodinu a 
v některých střediscích může být povolen přístup jen s řetězy. 

UBYTOVÁNÍ  

Kategorizace ubytovacích kapacit je oficiálně označena symbolem * až **** u kapacit, které toto označení oficiálně obdržely 
dle platných vyhlášek (zpravidla u hotelů), u ostatních kapacit symbolem  až 4  (pokud není uvedeno jinak v konkrétní nabídce či 
popisu u ubytovací kapacity). Toto zatřídění odpovídá kritériím a hodnocení kvality služeb z pohledu naší CK. 

  ekonomik,  standard,  komfort,  luxus  
 

Služby označené *, jsou za příplatek. Tyto ceny jsou zpravidla zveřejněny majitelem objektu na místě nebo na vyžádání v CK. 

Služby označené #, jsou omezeny, zpravidla věkem.  

Hotelové pokoje: P2 dvoulůžkové s manželskou postelí, nebo dvěma samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou nebo 
vanou. P3 třílůžkové zpravidla s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, může být i přistýlkou či rozkládacím křeslem nebo 3 
samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla se sprchou ev. vanou. P4 čtyřlůžkové většinou s manželskou postelí ev. 
samostatnými lůžky, typ 3 a 4 lůžka či oddělení pokoje v popisu u kapacity, sociální zařízení většinou se sprchou.  U hotelových 
pokojů cena zpravidla zahrnuje denní úklid. 

Francie - popis apartmánů a studií (standardní kategorie) - ST/2-4 – studio pro 2-4 os. cca 25 m2, obývací pokoj s 

rozkládacím gaučem, kuchyňským koutem a příslušenstvím, v oddělené předsíni palanda, některá studia mají balkon. AP/4-6 – 
apartmá pro 4-6 os. cca 28 - 35 m2, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (v některých 
případech typ „šuplík”), 1 ložnice s manželskou postelí (možné jsou i oddělené postele) v oddělené předsíni palandy, sociální 
zařízení, kuchyňský kout, některá studia mají balkon. AP pro více os., jsou byty s více místnostmi a různým rozložením lůžek, vždy 
dle konkrétního popisu u dané kapacity. Účelně a úsporně vybavená francouzská studia nebo apartmá, typu našich garsoniér o 
jedné nebo dvou místnostech a rozšířené chodbě, obvykle vybavené rozkládacími lůžky, palandami, dvoupostelí nebo tzv. šuplíky, 
kuchyňským koutem (vařič, lednička, trouba, dřez a nádobí pro úsporné vaření, někde i myčka nádobí) koupelna a WC, převážně i 
balkón. U luxusnějších kapacit je vybavenost vyšší kvality. Residence jsou umístěné převážně v centru střediska, nebo v jeho 
dostatečné blízkosti nedaleko sjezdovek. V případě vzdálenějšího ubytování je možnost použití bezplatného skibusu, jehož zastávka 
je v uvedené vzdálenosti nebo zpravidla do 50 m od rezidence. Vybavenost standardních bytů a různá kvalita lůžek nemá vliv na 
cenu zájezdu.  

Ubytování v Itálii je zpravidla označováno typy mono, bilo trilo, quadrilo ev. studio. Velikost a vybavení bytů je velmi 
různorodá, u typu mono se jedná o jednu místnost s příslušným vybavením a možností spaní pro uvedený počet osob. U kategorie 
bilo se jedná o dvě místnosti, oddělenou ložnici a obývací pokoj s jídelním koutem, u kategorie trilo  o tři místnosti, v podstatě o 
další ložnici navíc. 

 
U Rakouska se zpravidla jedná o velmi prostorné apartmánové byty s vybavenou kuchyní a příslušným počtem ložnic a 
sociálních zařízení. 
 
Nejobjektivnějším kritériem pro výběr bytu je zpravidla jeho rozloha – tedy m2 a počet oddělených místností, či 
počet sociálních zařízení u více kapacitních bytů. Údaje o rozloze mají orientační charakter. 
 
Každý účastník je povinen po skončení ubytování, tj. v sobotu dopoledne či v jiný odjezdový den, předat zpravidla čistý a 
uklizený byt, pokud nemá úklid zahrnut v ceně (dle pokynů k odjezdu)  

 
Upozorňujeme všechny naše zákazníky na skutečnost, že rezidence ve Francii nejsou pojištěny proti 

krádežím. Odpovědnost ubytovatele za odložené a vnesené věci se řídí právním řádem státu, kde ubytování probíhá (místem 
ubytovacího zařízení). Právní řád není totožný se spotřebitelsky příjemnou českou právní úpravou. 



7 

 
Teplota v ubytovacích kapacitách bývá nižší, než je obvyklé u nás. Převážná většina ubytovacích kapacit zejména v Itálii, 
ale i ve Francii, Švýcarsku a ojediněle i v Rakousku, je standardně vytápěna nejčastěji v rozmezí 19-23°C, maximálně však do 23°C 
a v mnohých případech ani není možné topení na více stupňů nastavit. 
Pokud je v ubytovací kapacitě wifi připojení k dispozici, negarantujeme klientovi kvalitu signálu v celém objektu. CK neodpovídá za 
ev. technické nedostatky wifi připojení inzerovaného poskytovateli v místě pobytu, a to jak ve středisku, tak i mimo něj. 

 
Nástup k ubytování - otevírací hodiny v recepcích. V pokynech k odjezdu obdrží klient čas nástupu k ubytování, převzetí bytu či 
otevření recepce, agentury nebo přítomnost majitele pensionu. Tyto časy je nutné respektovat. Representant objektu není 
mimo určené hodiny povinen být v místě. V případě nouze je nutné oznámit včas svůj důvod a domluvit si náhradní možnost 
převzetí své ubytovací jednotky a to buď samostatně na základě odjezdových pokynů nebo s pomocí dispečinku CK. 
Nástupy k ubytování jsou zpravidla v odpoledních hodinách a povinnost předání zpět je cca do 10,00 hod. v odjezdový den. 
Zákazník má povinnost dodržovat podmínky pro ubytování, stravování, dopravu a další služby stanovené poskytovateli těchto služeb 
a dodržovat další povinnosti, stanovené mu odpovídajícími právními předpisy. 

Závěrečný úklid: v převážné většině u ubytovacích kapacit ve Francii není úklid zahrnut v ceně, zpravidla u komfortnějších kapacit 
úklid v ceně je zahrnut, v Itálii a Rakousku je ve většině případů v ceně zájezdu obsažen, v některých případech je formou 
povinného doplatku např. i v CK nebo na místě, i přes to, je klient povinen provést běžný úklid, např. uklidit kuchyň a její 
příslušenství, včetně odpadků a myčky, odmrazit lednici, zamést podlahu atd. Přesné informace obdrží klient při objednání kapacity 
a dále v pokynech na cestu.  

KAUCE (není-li uvedeno jinak) 

Kauce spojená s ubytováním je garanční platba majiteli bytu nebo agentuře spravující byt, který je zákazníkovi poskytován k jeho 
pobytu. Slouží jako jistina proti poškození bytu a jeho vybavení. Převzetí bytu je převážně podloženo písemným protokolem, 
odevzdaným do 24. ev. 48. hod. zpět, zpravidla pronajímateli dle jeho pokynů. Vrácení kauce je podmíněno zpětným předáním bytu 
pronajímateli převážně po ukončení ubytování. Je možné ji hradit opisem platební karty, hotovostí, šekem (pokyny o možném 
způsobu úhrady pro danou rezidenci obdrží klient v pokynech k odjezdu).  
V převážné většině ji hradí zákazníci sami tzv. opisem platební karty (bankovní služba) nebo v EUR. Na hromadných zájezdech 
může být i úhrada prostřednictvím delegáta CK. Zákazník se zavazuje předat po ukončení pobytu nepoškozený byt a jeho vybavení 
v takovém stavu, v jakém jej převzal a v případě, že tak neučiní, zavazuje se uhradit veškeré náklady a pokuty s tím spojené. 
Zákazník se zavazuje uhradit na místě ve středisku, a to před zahájením přepravy zpět do ČR, veškeré poplatky požadované 
správcem rezidence za porušení ubytovacího řádu, např. neuklizený byt, poškození vybavení bytu, rušení nočního klidu, veškeré 
náklady spojené se zásahem policie z důvodů nadměrného požití alkoholu a rušení nočního klidu. Pokud zákazník neuhradí před 
odjezdem požadovaný poplatek, může být vyloučen z přepravy bez jakékoli náhrady.  
Zákazník se upozorňuje, že v každé zemi platí vnitrostátní zákony, místní předpisy a nařízení, které je třeba dodržovat a 
respektovat.  
Kauce za skipasy (pokud je vyžadována) je převážně platba za tzv. propůjčení karty, na které je elektronicky zakódovaná 
nakoupená služba a její druh. Ve většině případů je karta vratná po skončení pobytu, tedy po skončení využití služby. V ojedinělých 
případech je karta nevratná a zůstává zákazníkovi ke zpětnému použití. 

SKIPASY A FOTOGRAFIE NA SKIPASY 

Francie a Itálie - pro většinu zájezdů v katalogu je skipas zahrnut v základní ceně. Rakousko – je skipas v ceně pouze 

výjimečně. V katalogu a na www.talpa.cz je proto u rakouských středisek uvedená cena za veřejný skipas, který zákazník může 

koupit v místě pobytu.  

Druh skipasu je uveden v ceníku a další jeho možné rozšíření platnosti je v nabídce - ceníku. V případě objednání skipasu v CK není 

již na místě možná změna platnosti skipasu. Z tohoto důvodu je nutné upřesnit požadovanou platnost skipasu již ve smlouvě. Ve 

smlouvě je uveden druh skipasu, který zákazník objednal. 

U převážné většiny skipasů zlevněné kategorie (děti, junioři, senioři, atd.) je na místě požadováno předložení cestovního dokladu – 

nároku na slevu). V převážné většině středisek při nároku na skipas kategorie bimbo (dítě zdarma) je podmíněno doprovodem 

právě jedné dospělé osoby se stejným skipasem, co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti. 

Ve většině středisek je skipas nepřenosný, tj. není možné si jej navzájem měnit ani půjčovat a to ani v rámci rodiny. 

Kauce za skipas jsou v případě potřeby upřesněny v pokynech k odjezdu (viz výše Kauce). Upozorňujeme také, že nárok na 

náhradu nečerpaného skipasu nevzniká ani v případě nečerpání z důvodů úrazu, pokud tak není klient samostatně pojištěn a ani 

v případě špatných klimatických podmínek. V případě, že středisko rozhodne o poskytnutí náhrady z jakéhokoli důvodu a je tato 

služba refundována, poskytne tuto náhradu CK i klientovi. Pokud středisko či majitel přepravního zařízení tuto náhradu 

neposkytnou, nevzniká držiteli skipasu nárok na jakoukoli náhradu. Pokud je poskytovatelem skipasu nabízena jako bonus možnost 

využití skipasu v jiném než mateřském středisku, nezakládá toto v případě nefunkčnosti areálu jakýkoli nárok na refundaci.   

Zhruba ve 30% středisek je třeba fotografie na skipas (buď samostatná fotografie, nebo jen z cestovního dokladu pro scan). 

Potřeba a druh „fotografie“ je upřesněna dle střediska, vždy v pokynech k odjezdu. Tuto „fotografii“ odevzdáte společně s 

poukazem na skipasy v pokladně vleků nebo v agentuře, kde obdržíte na základě těchto dokladů skipas. 

http://www.talpa.cz/
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SLUŽBY DELEGÁTA CESTOVNÍ KANCELÁŘE 

Služby delegáta – tzv. terénního technického pracovníka CK jsou zajišťovány ve střediscích buď přímou účastí zástupce CK 
nebo formou asistenční služby, k zastižení pouze na mobilním telefonu. U některých středisek není delegát k dispozici vůbec, pro 
tyto případy musí využít klient tel. spojení na nepřetržitou službu CK v ČR. 

DISPEČINK CK PRO ŘEŠENÍ VZNIKLÝCH NENADÁLÝCH SITUACÍ JE PO CELOU DOBU POBYTU ZÁKAZNÍKA NA 
TELEFONNÍM ČÍSLE UVEDENÉM V POKYNECH K ODJEZDU 

CESTOVNÍ DOKLADY - VÍZOVÁ POVINNOST  

Každý cestující je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje a 
rovněž tak i za platnost svých cestovních dokladů podle předpisů a zákonů ČR a navštívené země. Veškeré náklady, které vzniknou 
nedodržením těchto předpisů, nese cestující. Námi nabízené kapacity jsou ve státech, které podepsaly Schengenské dohody. 
Z tohoto důvodů se občanů ČR v současné době netýkají žádné speciální podmínky pro vstup do těchto států (Francie, Itálie, 
Rakousko Švýcarsko, Německo). Občan ČR k cestě do států EU (včetně Švýcarska) může použít jako cestovní doklad pas nebo 
občanský průkaz se strojově čitelnou zónou. Děti do 15 let musí mít svůj vlastní cestovní doklad. Dále doporučujeme vzít 
s sebou evropský průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny. 

Pro jednotlivé státy uvádíme spojení na konzulární úřady. Aktuální informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí 
ČR www.mzv.cz . Podrobnější seznam včetně jednotlivých konzulárních poboček uvádíme také na www.talpa.cz. 
 
Velvyslanectví ČR ve Francii, Ambassade de la République Tchèque,15, Avenue Charles Floquet, 75007 Paris  

Telefon+331/40651300, Nouzová linka+33/607764394 
 
Velvyslanectví ČR v Itálii, Ambasciata della Repubblica Ceca, Via dei Gracchi 322, 00192 Roma 
Telefon+39 06 360 95 71-3, Nouzová linka+39 335 310 450 
 
Velvyslanectví ČR v Rakousku, Botschaft der Tschechischen Republik, Penzingerstrasse 11-13, 1140 Wien  
Telefon+431 89958 0, 89958 111 Nouzová linka+43 676 84964 615 
 
Velvyslanectví ČR v Německu, Botschaft der Tschechischen Republik, Wilhelmstrasse 44, 10117 Berlin 
Telefon+4930/226380 Nouzová linka+49/170/2479956 
 
Velvyslanectví ČR ve Švýcarsku, Ambassade de la République Tcheque, Muristrasse 53, 3006 Bern P.O.Box 537  
Telefon+41/ 313 504 070 Nouzová linka+41/796 413 300 

 
POMOC V NESNÁZÍCH 
Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích, poskytne mu CK neprodleně pomoc, přičemž se zákazník zavazuje nahradit 
CK náklady, které jí v souvislosti s tím vzniknou, nelze-li nesnáze přičítat CK. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zákazník výslovně prohlašuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že byl informován o tom, v jakém 
rozsahu a pro jaký účel, kdo a jakým způsobem bude ve smlouvě uvedené osobní údaje zpracovávat, a komu budou zpřístupněny. 
Potvrzuje, že byl seznámen se svými právy dle § 21 z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
v platném znění a svoluje k jejich užití. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že osobní údaje, vč. rodného čísla, jež jsou obsaženy ve 
smlouvě, uzavřené mezi ním a CK, může CK či jí pověřený zpracovatel zpracovávat a shromažďovat v souladu s výše uvedeným 
zákonem elektronicky či v tištěné podobě pro svou evidenci a mohou být zpřístupněny zaměstnancům CK, pověřenému zpracovateli 
a dalším subjektům, zajišťujícím služby poskytované či zprostředkovávané CK.  

POJIŠTĚNÍ CK  

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře dle zákona 159/1999 Sb. Uzavřeno s UNION 
POJIŠŤOVNA A.S.  

POZNÁMKY KE ZPRACOVÁNÍ KATALOGU 

Veškeré informace uvedené v katalogu jsou zpracovány z materiálů poskytnutých našimi partnery – zástupci lyžařských 

středisek nebo spolupracujícími tour operátory. Tato fakta jsou předaná v době jeho přípravy, proto mohou být někdy i nepatrně 

odlišná od skutečnosti. Uváděné vzdálenosti jsou pouze orientační. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Podmínky jsou v tomto znění platné od 01.08.2017 pro všechny zájezdy a služby pořádané CK a jsou nedílnou součástí smlouvy. 
Platnost těchto podmínek se vztahuje na všechny služby a zájezdy pořádané a poskytované CK jen tehdy, není-li CK stanoven, či 
předem sjednán rozsah vzájemných práv a povinností jinak, a to vždy písemnou formou. Objednatel zájezdu potvrzuje podpisem 
smlouvy, že obdržel, seznámil se a je srozuměn, souhlasí a v plném rozsahu přijímá podmínky a zároveň, že jeho prostřednictvím je 
obdrželi, seznámili se s nimi, jsou s nimi srozuměni, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají všichni účastníci zájezdu uvedení 
na smlouvě. 

http://www.mzv.cz/

