
pfied odjezdem zbytek uhrazené ceny se vrací zbytek je kompenzace, která se pfievádí na jin˘ zájezd

42 a více dnÛ (6 t˘dnÛ) 500,- Kã/os. pro 1-5 osob celkem 500,- Kã, 6 a více 100,- Kã/os.

41 - 28 dnÛ (6 - 4 t˘dny) 1 000,- Kã/os. 500,- Kã/os.

27 - 21 dnÛ (4 - 3 t˘dny) 2 000,- Kã/os. 1 000,- Kã/os.

20 - 14 dnÛ (3 - 2 t˘dny) 50 % z ceny zájezdu 25 % z ceny zájezdu

13 - 7 dnÛ (2 - 1 t˘den) 80 % z ceny zájezdu 40 % z ceny zájezdu

6 a ménû dnÛ nebo pfii neãerpání sluÏeb 100 % z ceny zájezdu 50 % z ceny zájezdu

Odstupné (stornovací poplatky) pfii zru‰ení nebo zmûnû zájezdu:

období odstupné - zru‰ení zájezdu odstupné - zmûna zájezdu
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Cestovní kanceláfi Ing. Martin Jindrák – CK Víkend Plus,
IâO: 45140782, adresa Valdecká 84, 26801 Hofiovice (dále jen „CK“),
se zab˘vá prodejem lyÏafisk˘ch zájezdÛ.
1.2. Tyto v‰eobecné obchodní podmínky CK (dále jen „VOP“)
upravují práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy o zájezdu
(dále jen „SoZ“)
1.3. CK informuje zákazníka, Ïe jejich pfiedsmluvní komunikace
smûfiuje k SoZ. CK pro tyto úãely poskytuje zákazníkovi spolu s tû-
mito VOP také pfiíslu‰n˘ formuláfi, kter˘ obsahuje informaci, Ïe se
jedná o zájezd, a informaci o zpÛsobu právní ochrany zákazníka.

2. SMLOUVA O ZÁJEZDU
CK poskytuje zákazníkovi zájezd na základû platné a úãinné SoZ,
jejíÏ obsah je v praxi rozdûlen do tûchto dokumentÛ: 
- Smlouva o zájezdu (SoZ) – písemná nebo ústní
- tyto V‰eobecné obchodní podmínky (VOP) vã. pfiíslu‰ného formuláfie
- popis zájezdu v katalogu CK nebo jiném nabídkovém materiálu
vãetnû jejich on-line verzí (dále jen „Smluvní rámec“)
V‰echny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. Text
SoZ má pfiednost pfied VOP i popisem zájezdu v katalogu nebo
jiném nabídkovém textu.
Webová on-line verze má obsahovou pfiednost pfied ti‰tûn˘m katalogem.

3. REZERVACE ZÁJEZDU A UZAV¤ENÍ SMLOUVY
3.1. PfiedbûÏnou nezávaznou rezervaci lze uãinit po telefonu nebo
e-mailem. Obvyklá lhÛta pro rezervaci je 3 dny, v dobû krat‰í neÏ
mûsíc pfied odjezdem nebo pfii doprodeji posledních míst 1 den.
V pfiípadû vût‰ích skupin lze dohodnout jinak. 
3.2. SoZ lze uzavfiít písemnû nebo ústnû:
a) prostfiednictvím webového rezervaãního systému, kter˘
zákazníkovi automaticky vygeneruje a za‰le e-mailem potvrzení
o zájezdu (dále jen PoZ), které má stejné náleÏitosti jako SoZ
b) osobnû v kanceláfii CK, s oboustrannû podepsanou SoZ 
c) pokud to technické podmínky na stranû zákazníka neumoÏÀují,
lze SoZ uzavfiít ústnû po telefonu nebo e-mailem, s dodateãn˘m
zasláním PoZ
3.3. Prodejem zájezdu se rozumí okamÏik uzavfiení SoZ. SoZ je
uzavfiena v okamÏiku, kdy zákazník v procesu komunikace s CK
závaznû potvrdí nabídku zájezdu. Za závazné potvrzení nabídky
zájezdu se povaÏuje:
- zakliknutí pole „objednávka“ v online rezervaãním systému CK;
- v˘slovn˘ souhlas zákazníka s nabídkou CK zachycen˘ v emailové
nebo telefonické komunikaci
3.4. SoZ je úãinná zaplacením zálohy nebo celé ceny zájezdu ve
lhÛtû stanovené CK
3.5. Zakoupením zájezdu zákazník osvûdãuje, Ïe:
a) mu byly poskytnuty VOP a pfiíslu‰n˘ formuláfi dle vyhlá‰ky
ã.122/2018 Sb, které tvofií nedílnou souãást SoZ, Ïe s tûmito VOP
seznámil sebe i ostatní spolucestující a tito s nimi souhlasí,
b) mu byly poskytnuty informace s podrobn˘m vymezením zájezdu,
c) mu byl poskytnut pfiíslu‰n˘ formuláfi dle vyhlá‰ky ã. 122/2018 Sb.,
g) je oprávnûn SoZ uzavfiít, a to i ve prospûch dal‰ích cestujících
osob a Ïe tyto dal‰í cestující osoby jej k jejich pfiihlá‰ení a úãasti
na zájezdu fiádnû povûfiily. Pokud zákazník uzavírá smlouvu
o zájezdu ve prospûch osoby mlad‰í 18 let, prohla‰uje, Ïe je jejím
zákonn˘m zástupcem, pfiípadnû, Ïe disponuje jejím souhlasem,
a dále Ïe souhlasí s úãastí nezletilého na v‰ech ãástech zájezdu.
3.6. Pokud zákazník uzavírá SoZ za ãi ve prospûch tfietích osob,
odpovídá jako spoludluÏník za splnûní v‰ech závazkÛ tûchto osob,
vãetnû vãasné úhrady ceny zájezdu a pfiedání potfiebn˘ch informací. 

4. P¤EDSMLUVNÍ INFORMAâNÍ POVINNOST
Pfied uzavfiením SoZ poskytuje CK zákazníkovi tyto VOP vãetnû
pfiíslu‰ného vzorového formuláfie, jehoÏ plné znûní je uvedeno na
konci tûchto VOP.

5. CELKOVÁ CENA ZÁJEZDU A ZPÒSOB PLATBY
5.1. Koneãná cena zájezdu je uvedena v SoZ a je vãetnû DPH.
5.2. Cena zájezdu zahrnuje sluÏby, které jsou u zájezdu v˘slovnû uvedeny
v katalogu nebo jiném nabídkovém textu v ãásti: „V cenû zahrnuto“.

5.3. Pokud není uvedeno jinak, u autobusov˘ch zájezdÛ CK Víkend
Plus cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování s pfiíslu‰n˘m
stravováním, prÛvodce, u nûkter˘ch zájezdÛ skipas.
5.4. Pokud není uvedeno jinak, u autobusov˘ch zájezdÛ CK Víkend
Plus cena nezahrnuje: pobytovou taxu, cestovní poji‰tûní, u vût‰iny
zájezdÛ skipas, dále pak pfiípadné vstupné do wellness zafiízení,
zpoplatnûné pfiipojení k internetu nebo jiné poplatky za sluÏby
nesouvisející pfiímo s urãením zájezdu.
5.5. Pokud se strany nedohodnou jinak, zákazník se zavazuje
zaplatit CK cenu zájezdu takto:
zálohu ve v˘‰i 2000,-Kã do 3 pracovních dnÛ od uzavfiení SoZ
doplatek ceny zájezdu nejpozdûji 30 dnÛ pfied zahájením zájezdu
5.6. V pfiípadû uzavfiení SoZ ve lhÛtû krat‰í neÏ 30 dnÛ pfied odjez-
dem zájezdu je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu jiÏ v den
uzavfiení SoZ.
5.7. Cenu zájezdu musí zákazník uhradit bankovním pfievodem
nebo vloÏením hotovosti na úãet CK. Platbu je nutno provést pod
variabilním symbolem, kter˘ obdrÏí zákazník pfii uzavfiení SoZ.
Platba bez pfiidûleného variabilního symbolu nebude pfiijata, neboÈ
nelze identifikovat plátce. 

âíslo úãtu 364 93 93 69 / 0800
5.8. V pfiípadû neuhrazení platby v dan˘ch termínech má CK právo
odstoupit od SoZ. 
5.9. Zákazníkova finanãní povinnost je splnûna dne, kdy je finanãní
plnûní pfiipsáno na úãet CK, resp. v den, kdy CK finanãní plnûní obdrÏí.
5.10. V pfiípadû finanãního pfiíspûvku od zamûstnavatele je nutno
vyÏádat vystavení faktury jiÏ pfii uzavfiení SoZ. 

6. ZMùNA CENY ZÁJEZDU
6.1. CK si neklade právo pfii nárÛstu nákladÛ zv˘‰it cenu zájezdu,
tudíÏ ji nevzniká ani povinnost pfii men‰ích nákladech cenu sníÏit.

7. ZMùNA SMLOUVY
7.1. CK si vyhrazuje právo k provedení nepodstatn˘ch zmûn ve sv˘ch
smluvních závazcích. Údaje o zmûnû je CK povinna zákazníkovi
oznámit v textové podobû. Nepodstatné zmûny nezakládají zákazníkovi
právo k odstoupení od SoZ. 
7.2. CK si dále vyhrazuje právo pfii realizaci zájezdu provést úpravy
programu podle aktuálních podmínek, podrobnûji viz ãl. 16.
7.3. Nutí-li vnûj‰í okolnosti CK podstatnû zmûnit nûkterou z hlavních
náleÏitostí zájezdu, mÛÏe zákazník návrh pfiijmout nebo mÛÏe
odstoupit od SoZ, aniÏ by musel hradit odstupné za pfiedãasné
ukonãení závazku. LhÛta pro odstoupení nesmí b˘t krat‰í neÏ
pût dnÛ a musí skonãit pfied zahájením zájezdu. Spoleãnû s pfied-
loÏením návrhu na zmûnu závazku pfiedloÏí CK zákazníkovi jasn˘m,
srozumiteln˘m a zfieteln˘m zpÛsobem a bez zbyteãného odkladu
informace zaznamenané v textové podobû, a to a) dopad navrho-
van˘ch zmûn na cenu zájezdu, b) lhÛtu, v níÏ mÛÏe zákazník
odstoupit od SoZ, c) dÛsledky pro zákazníka, neodstoupí-li vãas od
SoZ, a d) údaje o pfiípadném náhradním zájezdu a jeho cenû.
7.4. Neodstoupí-li zákazník od SoZ v urãené lhÛtû, platí, Ïe se
zmûnou závazku souhlasí.
7.5 Hlavní náleÏitosti zájezdu, celková cena zájezdu, zpÛsob platby,
nejniÏ‰í poãet osob nutn˘ k uskuteãnûní zájezdu a lhÛtu, bûhem níÏ
mÛÏe pofiadatel odstoupit od SoZ nebo v˘‰e odstupného mohou
b˘t mûnûny pouze s v˘slovn˘m souhlasem zákazníka.

8. PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA POSTOUPENÍ SMLOUVY
SplÀuje-li tfietí osoba podmínky úãasti na zájezdu, mÛÏe jí zákazník
SoZ postoupit (pfiihlásit náhradníka), a to s pfiihlédnutím na ãlánek
3.5. tûchto VOP. Pfiihlá‰ení náhradníka je nutno doruãit do CK
nejdéle 24 hodin pfied odjezdem zájezdu a je bezplatné. V odÛvod-
nûn˘ch pfiípadech je moÏno pfiihlásit náhradníka i ve lhÛtû krat‰í
nebo i pfii odjezdu, v tomto pfiípadû vzniká CK právo na úhradu
dodateãnû vznikl˘ch nákladÛ s tím spojen˘ch.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1. Zákazník mÛÏe pfied zahájením zájezdu od SoZ odstoupit vÏdy,
av‰ak CK jen tehdy, byl-li zájezd zru‰en, anebo poru‰il-li zákazník
svou povinnost. 
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9.2. Zákazník v souvislosti s odstoupením není povinen platit CK
odstupné a CK je povinna zákazníkovi bez zbyteãného odkladu,
nejpozdûji do 14 dnÛ od odstoupení od SoZ, vrátit ve‰keré platby
uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospûch v tûchto pfiípadech:
a) vnûj‰í okolnosti nutí CK podstatnû zmûnit nûkterou z hlavních
náleÏitostí cestovních sluÏeb zahrnut˘ch v zájezdu; 
b) CK nemÛÏe splnit zvlá‰tní poÏadavky zákazníka, které pfiijala;
c) v místû urãení cesty nebo pobytu nastaly nevyhnutelné
a mimofiádné okolnosti, které mají v˘znamn˘ dopad na poskytování
zájezdu nebo na pfiepravu osob do místa urãení cesty nebo pobytu;
d) CK odstoupila poté, co zru‰ila zájezd pro nedosaÏení minimálního
poãtu úãastníkÛ, kter˘ ãiní 30 platících zákazníkÛ, a tuto skuteãnost
oznámila zákazníkovi ve lhÛtû:
20 dní pfied zahájením zájezdu v pfiípadû cest trvajících déle neÏ 6 dní
7 dní pfied zahájením zájezdu v pfiípadû cest trvajících 6 a ménû dní
V tûchto ojedinûl˘ch pfiípadech CK obvykle navrhne náhradní
zájezdy podle aktuální nabídky.
e) CK odstoupila poté, co jí v plnûní závazku bránily nevyhnutelné
a mimofiádné okolnosti (napfiíklad nedostateãné snûhové podmínky)
a zru‰ení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbyteãného odkladu
je‰tû pfied zahájením zájezdu.
9.3. V ostatních pfiípadech je zákazník povinen uhradit CK v sou-
vislosti s odstoupením od SoZ odstupné podle ãl. 10 a CK je
povinna mu bezodkladnû, nejpozdûji do 14 dnÛ od odstoupení od
SoZ, vrátit ve‰keré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho
prospûch sníÏené o odstupné.
9.4. Úãinky odstoupení od SoZ nastávají doruãením oznámení
o odstoupení druhé smluvní stranû.
9.5. PoÏadavek na zmûnu zájezdu se povaÏuje za odstoupení od
uzavfiené SoZ, ale s niÏ‰ími sazbami odstupného.

10. ZRU·ENÍ NEBO ZMùNA ZÁJEZDU ZE STRANY KLIENTA -
ODSTUPNÉ (STORNO)
10.1. Pokud se klient nemÛÏe z jakéhokoliv dÛvodu zúãastnit
zájezdu, má dvû moÏnosti:
a) zájezd zru‰it a odstoupit od SoZ s pfiíslu‰n˘m odstupn˘m
b) poÏádat o zmûnu zájezdu (o novou SoZ) s niÏ‰ím stornovací
poplatkem s tím, Ïe zbytek ceny se povaÏuje za kompenzaci pro
pfiihlá‰ení na jin˘ zájezd v pfiíslu‰ném nebo pfií‰tím kalendáfiním
roce. Kompenzace je nepfienosná vyjma nejbliÏ‰ích ãlenÛ rodiny.
Nevyãerpáním nebo dal‰ím odstoupením kompenzace propadá.
10.2. Pokud se zákazník k odjezdu nedostaví, odjezd zme‰ká nebo
bez pfiedchozího odstoupení od SoZ zájezd neãerpá, má CK právo
na odstupné ve v˘‰i plné ceny zájezdu bez moÏnosti kompenzace.
10.3. Pokud zákazník bez pfiedchozí dohody s CK nûkteré uhrazené
sluÏby neãerpá (napfiíklad doprava, stravování, lyÏování), nevzniká
mu nárok na slevu nebo náhradu ‰kody.

11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNùNÍ ZÁJEZDU A POMOC V NESNÁZÍCH
11.1. CK odpovídá za fiádné poskytnutí zájezdu a má povinnost
poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.
11.2. Zájezd má vadu, není-li nûkterá ze sluÏeb cestovního ruchu
zahrnut˘ch do zájezdu poskytována v souladu se Smluvním rámcem,
s v˘jimkou situací, které nemohla CK ovlivnit nebo vznikly  zásahem
vy‰‰í moci. Za tyto situace se povaÏuje mimo jiné zdrÏení v dopravû
nezpÛsobené dopravcem a uzavfiení nebo omezení provozu areálÛ.

11.3. Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout CK bez
zbyteãného odkladu, pokud moÏno na místû samém. Pokud
nedojde k nápravû, má zákazník právo na slevu z ceny ve v˘‰i
pfiimûfiené rozsahu a trvání vady. Promlãecí lhÛta pro právo
zákazníka na slevu je dva roky. 
11.4. Neodstraní-li CK vadu v urãené lhÛtû, má zákazník právo
odstranit vadu sám a poÏadovat náhradu nezbytn˘ch nákladÛ.
Jde-li o podstatnou vadu, mÛÏe zákazník odstoupit od SoZ bez
zaplacení odstupného.
11.5. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne
CK bez dodateãn˘ch nákladÛ pro zákazníka vhodné náhradní
fie‰ení, pokud moÏno stejné nebo vy‰‰í jakosti neÏ jaká byla
sjednána v SoZ, aby zájezd mohl pokraãovat. Je-li navrhované
náhradní fie‰ení niÏ‰í jakosti neÏ jakou urãuje SoZ, poskytne CK
zákazníkovi pfiimûfienou slevu. Zákazník mÛÏe navrhované
náhradní fie‰ení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné
s tím, co bylo v SoZ sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva
pfiimûfiená.

12. ODPOVùDNOST ZA ·KODU A ÚJMU
12.1. Zákazník je za v‰ech okolností povinen poãínat si tak, aby
pfiedcházel vzniku ‰kody nebo újmy své, dal‰ích zákazníkÛ, CK
a jejích obchodních partnerÛ.
12.2. CK odpovídá za ‰kodu a újmu, která byla zpÛsobena tím, Ïe
ona nebo její poskytovatelé poru‰ili své povinnosti. Ani tehdy v‰ak
neodpovídá za ‰kodu, pokud byla zpÛsobena zákazníkem, tfietí
osobou, která není spojena s poskytováním sluÏeb, nebo mimo-
fiádnou nepfiedvídatelnou a nepfiekonatelnou pfiekáÏkou vzniklou
nezávisle na vÛli poskytovatele.
12.3. Povinnost CK hradit ‰kodu je omezena na trojnásobek celkové ce-
ny zájezdu, s v˘jimkou zavinûné ‰kody nebo újmy zpÛsobené na zdraví.
12.4. Vznikla-li CK ‰koda poru‰ením povinnosti zákazníkem, napfi.
náklady vznikl˘mi v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zranû-
nému zákazníkovi, fie‰ením ztráty jeho cestovních dokladÛ, v té
souvislosti zaji‰tûním dopravy a ubytování navíc, po‰kozením
ubytovacích prostor nebo dopravního prostfiedku, je zákazník po-
vinen tuto ‰kodu nahradit.

13. POJI·TùNÍ
13.1. CK doporuãuje zákazníkÛm, aby si pro úãely krytí nákladÛ
spojen˘ch s ukonãením závazku ze SoZ (poji‰tûní storno) nebo
nákladÛ na pomoc zahrnujících repatriaci v pfiípadû úrazu, nemoci
nebo smrti sjednali odpovídající cestovní poji‰tûní.
13.2 CK je poji‰tûna pro pfiípad úpadku u UNIQA poji‰Èovny a.s.,
Evropská 810/136, 16012 Praha 6, zastoupenou spoleãností
Fiducia s.r.o., Národní 138/10, 11000 Praha, Nové Mûsto.

14. DOPRAVA A P¤EPRAVNÍ PODMÍNKY
14.1. Pokud není uvedeno jinak, zájezdy jsou s autobusovou
dopravou zahrnutou v cenû. Zájezdu je moÏno se zúãastnit
i s vlastní dopravou s tím, Ïe klient musí respektovat organizaãní
nastavení zájezdu, zejména 1. a poslední den.
14.2. Slevu za neãerpání autobusové dopravy je tfieba uplatnit pfii
pfiihlá‰ení, nejpozdûji v‰ak 30 dní pfied zahájením zájezdu (pfii doplatku). 
14.3. Doprava je zaji‰tûna smluvnû u tuzemsk˘ch dopravních
spoleãností.
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14.4. Zájezdy se rozdûlují s pfiepravou smûrem tam pfies noc
(odjezd veãer, lyÏování druh˘ den po noãní jízdû, s dal‰ím rozli‰ením
podle toho, zda je pfiíjezd k ubytovacímu zafiízení s moÏností
pfievléknutí nebo pfiíjezd rovnou na parkovi‰tû lyÏafiského areálu), nebo
s pfiepravou pfies den (odjezdy ráno, dopoledne nebo odpoledne
podle vzdálenosti) a lyÏováním aÏ druh˘ den po prvním noclehu.
Doprava zpût je vÏdy realizována pfies noc, s odjezdem po lyÏování.
14.5. Základní ceny zájezdÛ jsou kalkulovány s odjezdem z Prahy
nebo Brna, za vzdálená nástupní místa je úãtován pfiíplatek. Ze
vzdálen˘ch nástupním míst mÛÏe b˘t realizován svoz jin˘m busem
nebo mikrobusem (max. s jedním pfiestupem).
14.6. Pokud není uvedeno jinak, kaÏd˘ úãastník smí s sebou vzít
jedny lyÏe nebo jeden snowboard, jedno skladné zavazadlo (ideálnû
kufr), které bude umístûno do zavazadlov˘ch prostor autobusu
a malé pfiíruãní zavazadlo do kabiny autobusu. LyÏe a snowboardy
musí b˘t uloÏeny v obalu, aby pfii manipulaci nedo‰lo k poranûní
nebo po‰kození jin˘ch vûcí.
14.7. LyÏe, snowboardy a hlavní zavazadla pfiedejte fiidiãi, kter˘ je
do busu uloÏí.
14.8. Cenné a kfiehké vûci nedávejte do hlavního zavazadla, ale do
pfiíruãního. Neberte s sebou drahé vûci nesouvisející s úãelem
zájezdu, za pfiípadnou ztrátu nebo po‰kození tûchto vûcí nebude
brát CK odpovûdnost.

15. ZASEDACÍ PO¤ÁDEK V BUSU 
Zasedací pofiádek je v pfiedstihu pfiipravován v CK, a to s pfiihléd-
nutím k pofiadí, v jakém se klienti do zájezdu hlásí. V‰echna
sedadla v autobusu se povaÏují za plnohodnotná s v˘jimkou pátého
(prostfiedního) sedadla v poslední fiadû. CK si vyhrazuje právo na
zmûnu zasedacího pofiádku i tûsnû pfied odjezdem.

16. LYÎA¤SK¯ PROGRAM
16.1. Pokud je v programu zájezdu naplánována náv‰tûva více
lyÏafisk˘ch areálÛ, vyhrazuje si CK právo na zmûnu pofiadí
jednotliv˘ch areálÛ, pfiípadnû také k v˘mûnû plánovan˘ch areálÛ za
jiné, a to zejména podle aktuálních lyÏafisk˘ch podmínek, poãasí
a situaci v dopravû, a to i bûhem zájezdu. 
16.2. V pfiípadû extrémnû nepfiíznivého poãasí (siln˘ dé‰È, snûhová
kalamita) poslední den lyÏování mÛÏe b˘t lyÏování zkráceno a nebo
úplnû zru‰eno, a realizovat tak dfiíve cestu zpût. 
16.3. Tyto pfiípadné zmûny programu nebudou povaÏovány za
vadu zájezdu.

17. PLACENÍ SKIPASÒ
Podle zpÛsobu úhrady skipasu se rozdûlují zájezdy CK Víkend Plus
na dvû kategorie, a to na zájezdy se skipasem v cenû a na zájezdy
bez skipasu v cenû.
17.1. Zájezdu se skipasem v cenû se mÛÏe úãastnit i nelyÏafi,
cena zájezdu mu bude sníÏena o poloÏku za skipas. Úãastníku
s uhrazenou cenou zájezdu vãetnû skipasu mÛÏe b˘t vrácena
poloÏka za skipas i dodateãnû, nejpozdûji v‰ak do pfievzetí skipasu
na pokladnû areálu.
17.2. U zájezdu bez skipasu v cenû se hradí skipas fakultativnû aÏ
na zájezdu v hotovosti (v pfiíslu‰né mûnû) prÛvodci CK, kter˘
skipasy hromadnû zakoupí za na‰e smluvní ceny pro celou skupinu.
Zakoupení skipasu prostfiednictvím prÛvodce zájezdu je zákazníkovo
právo, nikoliv povinnost.
17.3. Pokud se skipas platí aÏ na zájezdu, v katalogu a pokynech
uvádíme cenu skipasu jako souãet cen za cel˘ lyÏafisk˘ program.
Vzhledem k rozmanitosti cen pro jednotlivé vûkové kategorie,
ãasová období a jednotlivé areály si vyhrazujeme cenu skipasu
upfiesnit aÏ na zájezdu podle aktuálních podmínek. V pfiípadû
tiskové nebo jiné chyby v nabídkov˘ch materiálech CK platí pro
úhradu skipasu skuteãné nákupní ceny uvedené na skipasech.

18. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Klient bere na vûdomí, Ïe v JiÏním Tyrolsku, v Rakousku a ·v˘carsku
se pouÏívá bûÏné stfiedoevropské povleãení, ale v jiÏních ãástech
Itálie (Trentino, Belluno) pak italské povleãení, skládající se z více
vrstev. Nûkteré italské hotely dodrÏují normu na teplotu v pokojích,
která je niÏ‰í ne neÏ v âR, a to 20°.

Stravování pfiipravují jednotlivé hotely a penziony podle sv˘ch zvyklostí. 
Pfiípadné poÏadavky alergikÛ na úpravu stravy bez alergenÛ je nutno
nahlásit ihned pfii pfiíjezdu do hotelu.

19. WELLNESS ZA¤ÍZENÍ
Nûkteré ubytovací kapacity disponují wellness zafiízením (bazén,
sauna, hydromasáÏe a podobnû). Provoz tûchto sluÏeb je plnû
v kompetenci ubytovatele a jejich pfiípadná nedostupnost není povaÏována
za vadu zájezdu. Nûkteré tyto sluÏby mohou b˘t i za poplatek.

20. P¤IPOJENÍ K INTERNETU
Vût‰ina ubytovacích zafiízení má WiFi pfiipojení k internetu, v nûkter˘ch
pfiípadech funguje i na pokojích, jindy pouze v prostoru  recepce.
Pfiípadné v˘padky zpÛsobené technick˘mi problémy nebo vysok˘m
poãtem pfiipojen˘ch uÏivatelÛ nejsou povaÏovány za vadu zájezdu.
V nûkter˘ch zafiízeních mÛÏe b˘t pfiipojení za poplatek. 
Pro spolehlivé a trvalé pfiipojení doporuãujeme vlastní data.

21. POKYNY K ODJEZDU
Pokyny k odjezdu zasílá CK zákazníkovi emailem, obvykle 10,
nejpozdûji 7 dnÛ pfied zahájením zájezdu. VÏdy jen za pfiedpokladu,
Ïe je uhrazena celá cena zájezdu.

22. DAL·Í POVINNOSTI ZÁKAZNÍKÒ
22.1. Zákazník je mimo jiné povinen:
mít platn˘ cestovní doklad (i do ·v˘carska postaãuje obãansk˘ prÛkaz)
dodrÏovat právní pfiedpisy nav‰tíven˘ch státÛ
dostavit se v uveden˘ ãas na dohodnuté nástupní místo
dbát pokynÛ vedoucího zájezdu a dodrÏovat stanoven˘ program
pfiedloÏit souhlas zákonného zástupce v pfiípadû, Ïe se zájezdu úãastní
osoba mlad‰í 18 let bez jeho doprovodu a u osob mlad‰ích 15 let
zajistit doprovod a dohled dospûlého úãastníka v prÛbûhu zájezdu
chovat se bûhem zájezdu v souladu s kulturními zvyklostmi
nav‰tívené zemû a jednat tak, aby nepo‰kozoval a negativnû
neovlivÀoval pfiírodu a okolní prostfiedí
22.2. Zákazník, se kter˘m je SoZ uzavfiena je povinen zajistit, aby
uvedené závazky a podmínky splnili v‰ichni jím pfiihlá‰ení úãastníci.

23. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÒ
23.1. Zákazník je srozumûn s tím, Ïe CK je oprávnûna pro úãely
plnûní SoZ a za úãelem plnûní zákonn˘ch povinností zpracovávat
jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, pfiíjmení, datum
narození, korespondenãní adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení
a bankovní spojení. V‰echny osobní údaje budou uloÏeny pouze po
dobu stanovenou zákonem, pfiípadnû po dobu nezbytnû nutnou.
23.2. Pro úãely plnûní SoZ budou tyto osobní údaje v nezbytném
rozsahu poskytnuty téÏ dodavatelÛm CK (zejména ubytovacím zafiízením,
skiareálÛm, pfiepravním spoleãnostem a prÛvodcÛm). Identifikaãní
údaje skiareálÛ jsou vefiejnû pfiístupné, identifikaãní údaje ubytovacích
zafiízení budou uvedeny v pokynech k odjezdu. Identifikaãní  údaje
dopravce a prÛvodce budou k dispozici bûhem zájezdu. 
23.3. Zákazník bere na vûdomí, Ïe CK bude zpracovávat jeho
osobní údaje v rozsahu jméno, pfiíjmení, adresa, telefonní ãíslo
a e-mailová adresa za úãelem zasílání obchodních sdûlení.
Obchodní sdûlení je CK oprávnûna zasílat formou SMS, MMS,
e-mailem, po‰tou ãi sdûlovat telefonicky. Proti zasílání obchodních
sdûlení mÛÏe zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buì na adrese
CK nebo e-mailem zaslan˘m na e-mail: info@ck-vikend.cz. V tomto
pfiípadû nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdûlení, ani
jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro úãely pfiímého
marketingu. To ustanovení platí pfiimûfienû i ve vztahu k osobám,
v jejichÏ prospûch zákazník SoZ uzavfiel (spolucestující). 
23.6. Zákazník bere na vûdomí, Ïe jako subjekt údajÛ má zejména
následující práva:
a) PoÏadovat od CK pfiístup k osobním údajÛm t˘kajících se jeho
osoby, jejich opravu nebo v˘maz, popfi. mÛÏe poÏadovat omezení
zpracování sv˘ch osobních údajÛ, vzná‰et námitky proti zpracování
osobních údajÛ, jakoÏ i práva na pfienositelnost údajÛ.
b) PoÏadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajÛ, pokud
(i) zákazník popírá pfiesnost sv˘ch osobních údajÛ, a to na dobu
potfiebnou k tomu, aby správce ovûfiil pfiesnost jeho osobních údajÛ;

Soubor sluÏeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny,
pfiedstavují zájezd podle zákona ã. 159/1999 Sb., o nûkter˘ch
podmínkách podnikání a o v˘konu nûkter˘ch ãinností v oblasti
cestovního ruchu, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, kter˘ provádí
smûrnici (EU) 2015/2302.
Budete moci uplatnit ve‰kerá práva, která pro Vás vypl˘vají
z právních pfiedpisÛ Evropské unie t˘kajících se zájezdÛ.
Cestovní kanceláfi Ing. Martin Jindrák – CK Víkend Plus ponese
plnou odpovûdnost za fiádné poskytnutí sluÏeb zahrnut˘ch do zájezdu.
Cestovní kanceláfi Ing. Martin Jindrák – CK Víkend Plus má ze
zákona povinnost zajistit ochranu pro pfiípad úpadku (poji‰tûní
záruky nebo bankovní záruka), na základû které Vám budou
vráceny uskuteãnûné platby za sluÏby, které Vám nebyly
poskytnuty z dÛvodu jejího úpadku, a pokud je souãástí zájezdu
doprava, bude zaji‰tûna Va‰e repatriace. 

Základní práva zákazníka podle zákona ã. 159/1999 Sb. a zákona
ã. 89/2012 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (obãansk˘ zákoník)

Pfied uzavfiením smlouvy o zájezdu obdrÏí zákazník v‰echny
nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona ã. 159/1999 Sb.,
o nûkter˘ch podmínkách podnikání a o v˘konu nûkter˘ch ãinností
v oblasti cestovního ruchu, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, tj. napfi.
místo urãení cesty nebo pobytu, dopravní prostfiedky, ubytování,
stravování a dal‰í.

Cestovní kanceláfi odpovídá zákazníkovi za fiádné poskytnutí v‰ech
cestovních sluÏeb zahrnut˘ch ve smlouvû o zájezdu.

Zákazník obdrÏí telefonní ãíslo pro naléhavé pfiípady nebo údaje
o kontaktním místu, kde se mÛÏe spojit s cestovní kanceláfií nebo
cestovní agenturou, která zprostfiedkovala prodej zájezdu.

Zákazník mÛÏe s pfiimûfien˘m pfiedstihem a pfiípadnû po uhrazení
dodateãn˘ch nákladÛ postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.

Cenu zájezdu lze zv˘‰it jen v pfiípadû konkrétního zv˘‰ení nákladÛ
(napfiíklad cen pohonn˘ch hmot) a pokud je to v˘slovnû stanoveno
ve smlouvû o zájezdu, a to nejpozdûji 20 dní pfied zahájením zájezdu.
Pfiekroãí-li cenové zv˘‰ení 8 % ceny zájezdu, mÛÏe zákazník od
smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kanceláfi právo na zv˘‰ení
ceny zájezdu, má zákazník v pfiípadû sníÏení pfiíslu‰n˘ch nákladÛ
právo na slevu z ceny zájezdu.

Zákazník mÛÏe od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného
a získat zpût ve‰keré platby, pokud do‰lo k v˘razné zmûnû jakéhokoli
zásadního prvku zájezdu, s v˘jimkou ceny. Pokud cestovní kanceláfi
pfied zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zru‰í, má zákazník
právo na vrácení ceny zájezdu a pfiípadnû na náhradu ‰kody.

Zákazník mÛÏe od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného
(storno poplatku) pfied zahájením zájezdu, jestliÏe v místû urãení cesty
nebo pobytu nebo jeho bezprostfiedním okolí nastaly nevyhnutelné
a mimofiádné okolnosti, které mají v˘znamn˘ dopad na poskytování
zájezdu nebo na pfiepravu osob do místa urãení cesty nebo pobytu
(napfiíklad vyskytnou-li se v místû urãení cesty nebo pobytu závaÏné
bezpeãnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).

Zákazník mÛÏe pfied zahájením poskytování zájezdu od smlouvy
odstoupit, pokud zaplatí pfiimûfiené a zdÛvodnitelné odstupné
(storno poplatek).

Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho
podstatné prvky v souladu se smlouvou, musí b˘t zákazníkovi
nabídnuto vhodné náhradní fie‰ení bez dal‰ích nákladÛ. Zákazník
mÛÏe od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno
poplatku), pokud nejsou sluÏby poskytovány v souladu se smlouvou,
pfiiãemÏ tato skuteãnost podstatnû ovlivÀuje plnûní sluÏeb zahrnut˘ch
do zájezdu a cestovní kanceláfi neposkytla vhodné náhradní fie‰ení.

V pfiípadû neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí sluÏeb
cestovního ruchu zahrnut˘ch do zájezdu má zákazník právo na
slevu z ceny zájezdu, náhradu ‰kody nebo obojí.

Cestovní kanceláfi má povinnost poskytnout pomoc, pokud se
zákazník ocitne v nesnázích.

Ocitne-li se cestovní kanceláfi v úpadku, bude zákazníkovi vrácena
zaplacená záloha nebo cena zájezdu vãetnû ceny zaplacené za
poukaz na zájezd v pfiípadû neuskuteãnûní zájezdu, nebo rozdíl mezi
zaplacenou cenou zájezdu a cenou ãásteãnû poskytnutého zájezdu
v pfiípadû, Ïe k úpadku do‰lo po zahájení poskytování zájezdu.
Ocitne-li se cestovní kanceláfi v úpadku po zahájení poskytování
zájezdu a je-li souãástí zájezdu doprava, bude zaji‰tûna repatriace
zákazníka. Cestovní kanceláfi Ing. Martin Jindrák – CK Víkend Plus
si zajistila ochranu pro pfiípad úpadku (poji‰tûní záruky nebo
bankovní záruka) u poji‰Èovny UNIQA poji‰Èovna a.s., Evropská
810/136, 16012 Praha 6, zastoupenou spoleãností FIDUCIA s.r.o.,
Národní 138/10, 11000 Praha, Nové Mûsto, tel. 224 951 561, e-mail
fiducia@fiducia.cz. Na tento subjekt se zákazník mÛÏe obrátit v pfiípadû,
Ïe byly sluÏby odepfieny z dÛvodu úpadku cestovní kanceláfie.

Smûrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je
provedena v ãeském právním fiádu zákonem ã. 159/1999 Sb.,
o nûkter˘ch podmínkách podnikání a o v˘konu nûkter˘ch ãinností
v oblasti cestovního ruchu, ve znûní zákona ã.111/2018 Sb. a § 2521
aÏ 2549a zákona ã. 89/2012 Sb., obãansk˘ zákoník, ve znûní zákona
ã. 111/2018 Sb. dostupn˘mi na webov˘ch stránkách Ministerstva
pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zvefiejnûní má
informativní charakter.

(ii) zpracování jeho osobních údajÛ bylo protiprávní, ale nepoÏádá o v˘maz
osobních údajÛ, ale o omezení jejich pouÏití; (iii) CK jiÏ nepotfiebuje jeho
osobní údaje pro úãely zpracování, ale zákazník je poÏaduje pro urãení,
v˘kon nebo obhajobu sv˘ch nárokÛ; nebo (iv) zákazník vznesl námitku
proti zpracování sv˘ch osobních údajÛ, a to do doby neÏ bude ovûfieno,
zda oprávnûné dÛvody CK pfievaÏují nad oprávnûn˘mi dÛvody zákazníka.
Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajÛ zákazníka, mohou b˘t
jeho údaje zpracovány, s v˘jimkou uloÏení, pouze s jeho souhlasem.
c) Právo podat stíÏnost u dozorového orgánu, kter˘m je Úfiad pro
ochranu osobních údajÛ.
d) Získat od CK potvrzení, Ïe jeho osobní údaje jsou zpracovávány,
a pokud tomu tak je, je CK povinna mu na Ïádost poskytnout
následující informace a vydat mu kopii zpracovávan˘ch osobních
údajÛ: (i) úãel zpracování; (ii) kategorie osobních údajÛ, které
zpracovává, (iii) pfiíjemci nebo kategorie pfiíjemcÛ, kter˘m jeho
osobní údaje byly nebo budou zpfiístupnûny; (iv) plánovaná doba,

po kterou budou jeho osobní údaje uloÏeny, nebo není-li ji moÏné
urãit, kritéria pouÏitá ke stanovení této doby; (v) existence práva
poÏadovat od správce opravu nebo v˘maz osobních údajÛ t˘kajících
se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti
tomuto zpracování; (vi) právo podat stíÏnost u dozorového úfiadu;
(vii) skuteãnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování,
vãetnû profilování.
e) Získat své osobní údaje, které CK zpracovává, a tyto pfiedat
jinému správci osobních údajÛ, pokud (i) je zpracování osobních
údajÛ zákazníka zaloÏeno na souhlasu se zpracováním osobních
údajÛ; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovanû. 
23.7. Îadatel o vydání potvrzení dle bodu c) nebo získání osobních
údajÛ dle bodu e) musí pfii Ïádosti prokázat svou totoÏnost tak, aby
se CK neocitla ve stfietu se smyslem pfiíslu‰ného zákona na ochranu
osobních údajÛ. První kopie zpracovávan˘ch údajÛ je bezplatná,
dal‰í pak za poplatek.


