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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY 
VELKÝ SEMERINK , s.r.o.

        Příloha ke smlouvě č.: .........................

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní  agentury Velký Semerink,
s.r.o.  (dále  jen  „Všeobecné  smluvní  podmínky“  či  „VSP“)  upravují
vzájemná  práva  a  povinnosti  zákazníka  a  cestovní  agentury  Velký
Semerink, s.r.o., IČ 613 26 755, se sídlem Janov nad Nisou čp. 1272, 468
11 Janov nad Nisou,  společnost  zapsána  v obchodním rejstříku  vedeném
Krajským soudem v Ústí  nad  Labem,  oddíl  C,  vložka  7069,  centrála  a
korespondenční  adresa:  Velký  Semerink,  s.r.o.,  provozovna  RUDOLF
REISEN,  Komenského  4847/15,  466  01  Jablonec  nad  Nisou  jako
zprostředkovatele (dále jen „CA“).
I.2. Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o
zájezdu  (dále  jen  „SoZ“)  uzavřené  mezi  CA jako  zprostředkovatelem a
zákazníkem,  popř.  jiného  smluvního  ujednání  uzavřeného  mezi  CA  a
zákazníkem.  Za  takové  jiné  ujednání  se  považuje  zejména  smlouva  o
poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu. 
I.3. Užívají-li tyto VSP pojem „smlouva,“ míní se tím smlouva o zájezdu
(SoZ) a zároveň jiné smluvní ujednání uzavřené mezi CA a zákazníkem.  
I.4. Zájezdem se podle § 2522 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., event. podle § 1
odst. 1 zák. č. 159/1999 Sb. rozumí soubor služeb cestovního ruchu, pokud
je uspořádán na dobu delší než 24 hodin nebo zahrnuje-li  přenocování a
obsahuje-li alespoň dvě z následujících plnění: a) ubytování; b) dopravu; c)
jinou  službu  cestovního  ruchu,  která  není  doplňkem  dopravy  nebo
ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.  
I.5. Pokud není stanoveno jinak nebo z okolností nevyplývá něco jiného, tak
ustanovení  těchto  Všeobecných  smluvních  podmínek  se  vztahují  i  na
případně  samostatně  objednané  služby cestovního  ruchu  (např.  doprava,
ubytování,  stravování,  využití  volného  času,  půjčování  dopravních
prostředků  atd.),  které  samy  o  sobě  nebo  ve  svém  souhrnu  nesplňují
definiční znaky zájezdu podle § 2522 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., event. § 1
odst.  1  zák.  č.  159/1999  Sb.  Takto  objednané  služby  cestovního  ruchu
nejsou zájezdem. CA zájezdy nebo  jednotlivé služby cestovního ruchu pro
zákazníka pouze zprostředkovává nebo zařizuje. 

II. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

II.1. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, je zákazník povinen při uzavření
smlouvy zaplatit CA zálohu ve výši 30 % z celkové ceny zájezdu. Doplatek
do celkové ceny zájezdu je zákazník povinen uhradit  nejpozději 4 týdny
před zahájením zájezdu. V případě uzavření smlouvy v době kratší než 4
týdny před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit celkovou cenu
zájezdu při uzavření smlouvy.  U jednotlivých služeb cestovního ruchu je
zákazník povinen uhradit při uzavření smlouvy 100 % jejich ceny, nebude-li
ve smlouvě dohodnuto jinak.       
II.2.  Po zaplacení  doplatku celkové ceny zájezdu,  nejdříve  však 2 týdny
před zahájením zájezdu, budou zákazníkovi předány cestovní doklady. 
II.3. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu a není-li ve smlouvě
uvedeno,  že  změna  účastníka  z určitého  důvodu  není  možná,  může  jí
zákazník Smlouvu o zájezdu postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči
CA účinná, doručí-li  o tom původní zákazník oznámení CA nejpozději 7
dnů  před  zahájením  zájezdu  spolu  s podepsaným  prohlášení  nového
zákazníka,  že  s uzavřenou  smlouvou  souhlasí,  dále  že  souhlasí  s těmito
VSP,  se  zpracováním  osobních  údajů  a  že  splňuje  podmínky  účasti  na
zájezdu. Nový zákazník rovněž musí dodat údaje ke své osobě v rozsahu
dle původního zákazníka. Původní i nový zákazník jsou vůči CA zavázáni
společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které
CA v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou. 
II.4. Každému zákazníkovi se doporučuje uzavřít individuální pojištění pro
cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady
v souvislosti  s jeho odstoupením od smlouvy o zájezdu (stornopoplatky).
Toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu, pokud není ve SoZ uvedeno
výslovně  jinak.  V takovém  případě  je  CA  pouze  zprostředkovatelem
pojištění a není samotným pojistitelem s tím, že veškeré případné nároky
z pojistné smlouvy se řídí pojistnými podmínkami pojišťovny a je nutno je
uplatňovat přímo u příslušné pojišťovny. CA takto zákazníkovi doporučuje
uzavřít zejména pojištění zavazadel, osobních věcí, pojištění odpovědnosti

za škodu, úrazové pojištění a cestovní zdravotní pojištění (léčebné výlohy,
hospitalizace).  
II.5. Zákazník – objednavatel, tzn. osoba, která podepsala SoZ a objednala
zájezd  či  jiné  služby  cestovního  ruchu  i  ve  prospěch  dalších  osob,  se
podpisem smlouvy výslovně zavazuje ke splnění všech povinností vůči CA
i za všechny další takto přihlášené osoby. K tomuto přihlášení dalších osob
je zároveň zákazník – objednavatel plně oprávněn. Zákazník – objednavatel
dále prohlašuje, že pokud je pro účast na zájezdu či čerpání jiných služeb
cestovního ruchu nutná nějaká podmínka, tak ji zákazník – objednavatel i
všechny další přihlášené osoby splňují. Zákazník – objednavatel prohlašuje,
že jím přihlášené osoby jsou seznámeny a souhlasí  se  smlouvou,  těmito
Všeobecnými  smluvními  podmínkami,  jakož  i  se  všemi  dalšími
skutečnostmi  a  informacemi,  které  ke  smluvnímu  vztahu  zákazník  –
objednavatel  má.  Přihlášené  účastníky  rovněž  seznámil  s dokladem  o
pojištění  záruky  pořádající  CK  proti  úpadku,   stejně  tak  zákazník  –
objednavatel  zajistí  splnění  všech  povinností,  ke  kterým se  sám zavázal
smlouvou a těmito VSP.    
II.6. Pokud je účastníkem zájezdu osoba, která není plně svéprávná (zejm.
nezletilá),  tak zákazník  prohlašuje,  že  po  celou  dobu  zájezdu  bude  pod
dohledem a v péči zákonného zástupce či jím zmocněné osoby s příslušnou
odpovědností.  Přiměřeně  to  samé  platí  pro  osoby,  u  nichž  to  z jiných
důvodů  vyžaduje  zdravotní  stav.  Zákonný  zástupce  souhlasí  s účastí
zastoupeného na zájezdu. 
II.7.  Zákazník prohlašuje, že si není vědom žádných omezení a překážek
(zejm. zdravotních, právních aj.), které by ohrozily či omezily řádné čerpání
služeb cestovního ruchu, bezpečnost a zdraví  jeho či ostatních účastníků
zájezdu, přičemž zájezdu se v daném směru účastní na vlastní nebezpečí. 
II.8. Zákazník prohlašuje, že mu CA ještě před uzavřením SoZ sdělila údaje
o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a sdělila mu
také, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány. Zákazník je
povinen  ve  vlastním  zájmu  splnit  zdravotní,  zejm.  očkovací  povinnosti,
stejně tak jako pasové a vízové povinnosti pro jím plánovanou cestu.
II.9.  Zákazník  dodrží  rovněž  případné  celní  a  devizové  povinnosti,  se
kterými se seznámil. 
II.10. Veškeré změny v uzavřené smlouvě z důvodu následného požadavku
zákazníka je možné provést pouze po projednání a odsouhlasení ze strany
CA. Se změnou smlouvy může být spojen dodatečný poplatek. U linkových
letů a u zájezdů, jejichž součástí jsou linkové lety, nejsou změny možné.
Tyto letenky jsou nevratné a neměnné. 
II.11. Zákazník bere výslovně na vědomí, že s ohledem na předmět plnění
uvedený  ve  smlouvě   započíná  CA ihned  po  uzavření  smlouvy  s kroky
vedoucími  k jejímu  naplnění.  Takto  u  svých  smluvních  partnerů  či
poskytovatelů  služeb  cestovního  ruchu  provádí  závazné  objednávky,
rezervace apod., s čímž jsou spojeny příslušné výdaje a závazky. Uzavřením
smlouvy je na straně CA založeno důvodné očekávání, že smlouva bude i ze
strany zákazníka dodržena a splněna se založením případné odpovědnosti
zákazníka za škodu, nestane-li se tak.    
II.12. Zákazník se zavazuje dodržovat právní řád, jakož i zvyky a pravidla
navštívené  země  tak,  aby  nedocházelo  k právním  sporům,  nebo  jiným
problémům a konfliktům. 
II.13. Zákazník se zavazuje chovat tak, že nezasáhne do práv a oprávněných
zájmů dalších osob včetně ostatních účastníků zájezdu či služby cestovního
ruchu.  Bude si  počínat  tak,  aby nedocházelo ke  škodám na  zdraví  nebo
majetku. 
II.14. Během cesty i pobytu se zákazník zavazuje chovat zejm. v souladu
s přepravními  řády  dopravců,  ubytovacími  řády  ubytovatelů  a  dobrými
mravy  vůbec  s tím,  že  nezpůsobí  škodu  a  vzniku  těchto  škod  bude
předcházet. 
II.15. Zákazník bude řádně užívat ubytovací prostor, který mu byl vyhrazen,
i společné prostory ubytovacího zařízení a služby s ubytováním spojené. Ve
shodě s předchozí větou si bude zákazník v prostorách ubytovatele počínat
tak,  aby  jeho  činnost  nebyla  příčinou  vzniku  škod  či  požáru.  Pronajaté
prostory bude  zákazník užívat  pouze  sám a  výhradě  k osobním účelům.
Zákazník se zdrží takového jednání, kterým by omezoval řádné využívání
ubytování  ostatními  ubytovanými.  K poslednímu  dni  ubytování  zákazník
předmět  ubytování  zcela  vyklidí  a  předá  ubytovateli.  K poslednímu  dni
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ubytování  je  zákazník  povinen  uhradit  ubytovateli  veškeré  závazky
vyplývající z ubytování, které nebyly předmětem smlouvy s pořádající CK.
II.16.  Zákazník  bere  na  vědomí,  že  u  řady  míst  na  Zemi  jde  o  oblasti
s výskytem  různých  klimatických,  geologických  a  podobných  jevů
(hurikány,  zemětřesení,  bouře  atd.),  které nelze zcela předvídat a  mohou
cestu výrazně ovlivnit či způsobit zákazníkovi újmu za narušení pobytu či
dovolené. Za takovou vyšší moc nenese pořádající CK odpovědnost.
II.17. Zákazník bere na vědomí, že každý stát má svá specifika, kulturu a
zvyklosti,  které se někdy mohou výrazně odlišovat  od zvyklostí  v ČR či
kontinentální Evropě.  
II.18. Zákazník může uplatnit právo na náhradu újmy za narušení dovolené
v případech,  byl-li  zájezd  uskutečněný  za  účelem  dovolené  (nikoliv
pracovní  cesta apod.)  zmařen nebo podstatně  zkrácen z důvodu porušení
povinnosti pořádající CK, za kterou CA neodpovídá. 
II.19. CA nenese odpovědnost za věci a služby zakoupené zákazníkem po
dobu čerpání služeb cestovního ruchu v místě pobytu či během cesty. 
II.20. Ocitne-li se zákazník po zahájení zájezdu v nesnázích, poskytne mu
pořádající  CK  neprodleně  pomoc,  není  povinna  hradit  náklady  na  tuto
pomoc, neleží-li důvody nesnází na její straně, tzn. zejména zaviní-li si je
zákazník sám nebo vzniknou-li v důsledku vyšší moci.  
II.21. Zákazník je povinen dostavit se včas na všechna místa odjezdů a být
vybaven  veškerými  potřebnými  doklady,  které,  zajišťuje-li  je  CA,  je
povinen  také  včas  od  CA převzít.  Cestovní  doklad  je  nutno  mít  platný
alespoň  6 měsíců po datu skončení  zájezdu,  neboť  tato podmínka  je ve
většině zemí vyžadována.  

III.  PRÁVA  A  POVINNOSTI  POŘÁDAJÍCÍ  CK  A  CA  JAKO
ZPROSTŘEDKOVATELE ZÁJEZDU  

III.1.  CA odpovídá  za  poskytnutí  všech  objednaných  služeb  cestovního
ruchu  dle  uzavřené  smlouvy.  CA  je  povinna  poskytnout  zákazníkovi
všechny  rozhodné  informace  týkající  se  objednaných  služeb  cestovního
ruchu.  Zákazník  nejpozději  7  dnů  před  zahájením  zájezdu  obdrží  další
potřebné údaje a informace, které jsou CA známy, pokud nejsou obsaženy
již  ve  smlouvě,  katalogu  nebo  katalogovém listu,  který  byl  zákazníkovi
předán, či v těchto VSP. 
III.2.  Pokud  není  ve  SoZ stanoveno  jinak,  tak pro zájezd je  požadován
minimální  počet  30  zákazníků.  Nebylo-li  tohoto  minimálního  počtu
dosaženo, musí být zákazníkovi nejpozději 7 dnů před odjezdem oznámeno,
že  zájezd se  z  uvedeného důvodu ruší.  CA zákazníkovi  bez  zbytečného
odkladu vrátí jím uhrazenou cenu zájezdu. 
III.3.  Není-li  ve SoZ dohodnuto jinak,  tak CA nezajišťuje  pro zákazníka
žádný program v místě pobytu.
III.4. Pořádající CK  si v odůvodněných případech vyhrazuje právo změny
podmínek zájezdů a skutečností týkajících se zájezdů, které jsou uvedeny ať
už v tištěných, či elektronických verzích katalogů, na webových stránkách
nebo  na  jakýchkoliv  jiných  informačních  materiálech  určených
zákazníkům. 
III.5. Zákazník bere na vědomí, že CA není vlastním dopravcem (leteckou
společností,  rejdařstvím  atd.),  ani  vlastníkem  či  provozovatelem
ubytovacích, půjčovních, stravovacích či jiných zařízení nebo služeb, které
tvoří zákazníkem objednané služby cestovního ruchu.  
III.6.  Zákazník  obdrží  bezprostředně  po  uzavření  smlouvy  jedno  její
vyhotovení,  ať  už  v listinné  nebo  elektronické  podobě  umožňující  její
vytištění. Při použití elektronických prostředků bude smlouva uložena u CA
s tím,  že  v odůvodněných  případech  ji  CA  pro  zákazníka  vhodným
způsobem zpřístupní.  Při  použití  elektronických  prostředků  lze  smlouvu
uzavřít v českém jazyce. V případě použití internetu zákazník zadává své
individuální  požadavky do připraveného formuláře.  Teprve  po podepsání
nebo  závazném  písemném  odsouhlasení   smlouvy  ze  strany  CA dojde
k uzavření smluvního závazku. Před odesláním požadavku lze zákazníkem
opravovat případné zjištěné chyby či požadavky měnit. 
III.7.  Pořádající  CK  může  zvýšit  cenu  zájezdu  nebo  cenu  jednotlivě
objednaných  služeb  cestovního  ruchu  do  21.  dne  před  sjednaným
okamžikem  zahájení  zájezdu  nebo  čerpání  jednotlivě  objednané  služby
cestovního ruchu, zvýší-li se od doby učinění nabídky či uzavření smlouvy
a) cena za dopravu včetně pohonných hmot minimálně o 5 %; b) platby
spojené  s dopravou,  jako  jsou  letištní,  přístavní,  bezpečnostní  či  jiné
poplatky zahrnuté v ceně minimálně o 5 %; c) směnný kurz české koruny
použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %. Zvýšení
ceny jednotlivé služby cestovního ruchu se vypočítá tak, že v procentech
bude  přesně  odpovídat  prokazatelnému  procentnímu  zvýšení  ceny  dané
služby požadované jejím dodavatelem nebo poskytovatelem oproti ceně ve
smlouvě  (nabídce)  původně  uvedené;  u  zvýšení  směnného  kurzu  české
koruny  bude  zvýšení  ceny  zájezdu  v procentech  odpovídat  procentnímu
zvýšení směnného kurzu v době zvýšení ceny oproti kurzu platnému ke dni

uzavření  smlouvy či  učinění  nabídky.  Zákazník má  právo  na  předložení
dokladu od smluvního partnera – pořádající CK, z něhož se podává zvýšení
ceny za příslušnou službu cestovního ruchu. Pořádající CK může změnit i
jiné podmínky zájezdu, než je cena, nutí-li k tomuto kroku vnější okolnosti. 
III.8.  Nesouhlasí-li  zákazník  s navrženou  změnou  SoZ  dle  předchozího
bodu zaslanou zákazníkovi na jeho emailovou adresu uvedenou ve smlouvě,
má právo od smlouvy odstoupit,  a to ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu
takové změny. Pořádající  CK  - CA je povinna bez zbytečného odkladu
vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu. Lhůta
k odstoupení musí vždy skončit před zahájením zájezdu nebo před čerpáním
jednotlivě objednané služby cestovního ruchu. Neodstoupí-li  zákazník od
SoZ v určené  lhůtě,  platí,  že  se   změnou  smlouvy  souhlasí.  V takovém
případě je zákazník povinen do 5 dnů od doručení návrhu změny uhradit
takto zvýšenou cenu zájezdu. Při nedodržení tohoto závazku má pořádající
CK právo od smlouvy odstoupit.  
III.9. Odstoupil-li zákazník od SoZ dle předchozího bodu, nebo zrušila-li
pořádající  CK  zájezd  z jiného  důvodu  než  pro  porušení  povinnosti
zákazníkem, nabídne pořádající CK zákazníkovi  náhradní zájezd celkově
odpovídající  alespoň  tomu,  co  bylo  původně  ujednáno,  pokud  je
v možnostech  takový  zájezd  nabídnout.  Přijme-li  zákazník  takovou
nabídku, započtou se platby poskytnuté dle původní SoZ na novou SoZ.
Vznikne-li přeplatek, CK-CA jej bez zbytečného odkladu zákazníkovi vrátí.
Nepřijme-li zákazník takovou nabídku, nebo nebyla-li vůbec  učiněna, vrátí
CK-CA zákazníkovi bez zbytečného odkladu uhrazenou cenu zájezdu.  
III.10. Zruší-li pořádající CK zájezd ve lhůtě kratší než 21 dnů před jeho
zahájením, uhradí zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Této
povinnosti  včetně  povinnosti  k náhradě  škody  se  pořádající  CK  zprostí
v případě,  že  nebylo  dosaženo  určitého  počtu  zákazníků  nutného
k uskutečnění  zájezdu  či  v důsledku  vyšší  moci.  Právo  zákazníka  na
bezodkladné vrácení uhrazené ceny za zájezd tím není dotčeno. 
III.11. Pořádající CK ani CA  neodpovídají zejména za případná poškození,
ztráty  nebo  zničení  majetku  zákazníka,  úrazy,  úmrtí,  důsledky  chování
třetích  osob,  opatření  státních  orgánů,  následky  vyšší  moci,  klimatické
poměry,  dopravní  přerušení  nebo  zpoždění,  pokud  platná  právní  úprava
nestanoví jinak. 
III.12. Pořádající CK  ani CA neodpovídají  za činnosti zákazníka, aktivity a
akce,  které  nejsou  součástí  smlouvy  (veškeré  sporty,  zejména  koupání,
lyžování, horolezectví, potápění, surfování, rafting, jízda na koni či jiných
zvířatech,  cyklistika,  motorismus,  výlety,  exkurze  atd.).  Tyto  činnosti,
aktivity a akce provozuje zákazník na vlastní nebezpečí. 
III.13. Pořádající CK nemůže ovlivnit změny letových tras a časů leteckých
společností.  Zpravidla první a poslední den doby trvání zájezdu je určen
k přepravě zákazníka a tyto dny přepravy nelze považovat za plnohodnotné
dny dovolené. Z hlediska trvání letu může doba trvání letu zasahovat i do
následujícího dne. Rovněž u pozdních večerních nebo nočních letů může
dojít  k posunu odletu do dne následujícího, a to i  při návratu z destinace
zpět.  Trasa  letu  a  časy jsou  uvedeny  dle  údajů  leteckých  společností  a
změny jsou vyhrazeny. 
III.14.  V případě  změny  odletového  či  příletového  letiště  (důvody
klimatické,  dopravní,  bezpečnostní  atp.)  při  cestě  tam nebo zpět  je  vždy
zajištěna  navazující  náhradní  přeprava  autobusem,  vlakem  apod.,  která
znamená příslušné časové ztráty, což zákazník bere na vědomí. 
III.15.  CA   provádí  rezervaci  zájezdu  nebo  služeb  cestovního  ruchu
zpravidla po úhradě dohodnuté zálohy ze strany zákazníka.   
III.16. CA má právo na poskytnutí veškeré součinnosti ze strany zákazníka
nutné ke splnění povinností, k nimž se CA smluvně zavázala. Zákazník se
k poskytnutí takové součinnosti zavazuje. 
     
IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODSTUPNÉ

IV.1. Na smlouvu o zájezdu se podle § 1840 písm. f) zák. č. 89/2012 Sb.
nevztahují ustanovení Části čtvrté, Hlavy I., Dílu 4., Oddílu 2., Pododdílu 1.
(§ 1820 až § 1839), která se týkají uzavírání smluv distančním způsobem a
závazků  ze  smluv  uzavíraných  mimo  obchodní  prostory  obvyklé  pro
podnikatelovo  podnikání.  Při  uzavření  smlouvy  zejm.  prostřednictvím
internetu,  faxu,  emailu   tak  zákazník  mj.  nemá  právo  na  bezplatné
odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy ve smyslu ust.
§  1829  odst.  1  zák.  č.  89/2012  Sb.  (dále  jen  „lhůta  pro  odstoupení  od
smlouvy“). 
IV.2. Zákazník podle § 1837 písm. a), b), j) zák. č. 89/2012 Sb. nemůže
odstoupit  a)  od  smlouvy  o  ubytování,  dopravě,  stravování  nebo  využití
volného času, pokud pořádající CK má zajistit  poskytování těchto plnění
v určeném  termínu;  b)  od  smlouvy  o  poskytování  služeb  splněných  se
souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení; c) od smlouvy o
dodávce služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle

2



Velký Semerink, s.r.o. – VSP ver. 3.2014

na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od
smlouvy.  
IV.3. Zákazník (spotřebitel) tímto výslovně žádá CA, aby CA (podnikatel)
započala  s plněním  svých  povinností  již  ve  lhůtě  pro  odstoupení  od
smlouvy. Neuplatní-li se jiná ustanovení smlouvy, těchto VSP, či ustanovení
zákonná (zejm.  zák.  č.  89/2012  Sb.),  má  pořádající  CK při  oprávněném
odstoupení  zákazníka  od  smlouvy  v každém  případě  právo  na  úhradu
poměrné  části  ceny,  jejímž  předmětem  je  poskytování  služeb  a  jejichž
plnění již začalo.      
IV.4.  Zákazník může  před zahájením zájezdu od  SoZ odstoupit  podle  §
2533 zák. č. 89/2012 Sb. Pořádající CK může od SoZ odstoupit, pokud byl
zájezd  zrušen  nebo  porušil-li  zákazník  svou  povinnost.  Odstoupení  od
smlouvy musí mít písemnou formu.
IV.5.  Odstoupí-li  zákazník  od  SoZ  nebo  jiné  smlouvy  uzavřené  s CA
z jiného  důvodu,  než  je  porušení  povinností,  je  povinen  pořádající  CK
zaplatit  odstupné  (stornopoplatek).  Stejné  odstupné  (stornopoplatek)  je
zákazník  povinen  pořádající  CK  zaplatit,  odstoupí-li  od  smlouvy  pro
porušení povinnosti zákazníka. Výše odstupného se vypočítává ze souhrnné
ceny zájezdu (dále jen „Cena“) vyznačené ve smlouvě o zájezdu, v jiných
případech (nejde-li o zájezd) pak z celkové ceny jednotlivě objednané/ných
služby/služeb  cestovního  ruchu  (dále  jen  „Cena“)  a  stanovuje  se
následovně:

− pokud zákazník odstoupí od smlouvy do 35. dne (včetně) přede dnem
započetí  zájezdu  nebo  čerpání  časově  první  jednotlivě  objednané
služby  cestovního  ruchu,  činí  odstupné  (stornopoplatek)  30%
z Ceny, minimálně 1.000,- Kč na každou přihlášenou osobu,

− pokud zákazník odstoupí od smlouvy od 34. dne do 27. dne (včetně)
přede dnem započetí zájezdu nebo čerpání časově první jednotlivě
objednané služby cestovního ruchu, činí odstupné (stornopoplatek)
40% z Ceny,

− pokud zákazník odstoupí od smlouvy od 26. dne do 20. dne (včetně)
přede dnem započetí zájezdu nebo čerpání časově první jednotlivě
objednané služby cestovního ruchu, činí odstupné (stornopoplatek)
60% z Ceny,

− pokud zákazník odstoupí od smlouvy od 19. dne do 7. dne (včetně)
přede dnem započetí zájezdu nebo čerpání časově první jednotlivě
objednané služby cestovního ruchu, činí odstupné (stornopoplatek)
80% z Ceny, 

− pokud zákazník odstoupí od smlouvy od 6. dne do 3. dne (včetně)
přede dnem započetí zájezdu nebo čerpání časově první jednotlivě
objednané služby cestovního ruchu, činí odstupné (stornopoplatek)
90% z Ceny.

− pokud zákazník odstoupí od smlouvy od 2. dne do posledního dne
(včetně)  přede  dnem započetí  zájezdu  nebo  čerpání  časově  první
jednotlivě  objednané  služby  cestovního  ruchu,  činí  odstupné
(stornopoplatek) 100% z Ceny.

     
IV.6.  Pokud zákazník oznámí CA, že odstupuje od smlouvy po zahájení
zájezdu,  zájezdu  se  z důvodu  na  jeho  straně  ležících  nezúčastní,  nebo
z důvodu na jeho straně ležících nevyčerpá  objednané služby cestovního
ruchu v plném rozsahu, nemá právo na poskytnutí slevy či na vrácení ceny,
a to ani zčásti. 
IV.7. Za den odstoupení od SoZ nebo jiné smlouvy uzavřené zákazníkem
s CK se považuje den doručení písemného oznámení o odstoupení do CK. 
IV.8. Odstupné (stornopoplatek) je splatný do 7 dnů od doručení písemné
výzvy CA k jeho úhradě doručený na adresu udanou zákazníkem, nebude-li
ve výzvě CA uvedeno jinak.      
IV.9. CA je oprávněna jednostranně započítat částku, kterou od zákazníka
obdržela,  na  svou  pohledávku  vyplývající  z práva  na  odstupné
(stornopoplatek).  
IV.10.  Uhradila-li  CA před  odstoupením zákazníka  od  smlouvy  některé
služby cestovního ruchu či je  k jejich úhradě  z důvodu objednání  služby
povinna,  tuto  úhradu  či  povinnost  zákazníkovi  prokáže,  a  převyšuje-li
taková úhrada či povinnost výši odstupného, je zákazník kromě odstupného
povinen jako škodu CA doplatit částku, která není kryta odstupným.  
IV.11.  V případě  zakoupení  zájezdu  podléhajícího  stornopodmínkám  ve
zvláštním režimu bude zákazník na tuto skutečnost upozorněn ve smlouvě.
Výše  odstupného  (stornopoplatků)  se  v takovém  případě  liší  od  shora
uvedených stornopodmínek stanovených pořádající CK a bude uvedena ve
smlouvě.    
IV.12.  Zákazník  má  právo  na  odstoupení  od  smlouvy  rovněž  v dalších
případech uvedených v těchto VSP. 

V. POJIŠTĚNÍ CK PRO PŘÍPAD ÚPADKU

V.1. CA prohlašuje, že všechny pořádající CK jejichž služby nabízí mají
sjednáno  pojištění  záruky  pro  případ  úpadku  cestovní  kanceláře  v místě
svého sídla.
 V.2. Zákazník prohlašuje, že obdržel od CA doklad o pojištění záruky pro
případ úpadku pořadatelské CK vystavený pojistitelem. 

VI. REKLAMACE (REKLAMAČNÍ ŘÁD)

VI.1. Reklamace uplatňuje zákazník nejlépe písemně u cestovní agentury
Velký  Semerink,  s.r.o.,  a  to  pokud  možno  na  adrese  centrály:  Velký
Semerink,  s.r.o.,  provozovna  RUDOLF REISEN,  Komenského  4847/15,
466  01 Jablonec  nad  Nisou.  Reklamaci  je  možné  uplatnit  i  na  pobočce
v Praze, tzn. Velký Semerink, s.r.o., provozovna RUDOLF REISEN Praha,
Rybná 682/14, 110 00 Praha 1.  Při reklamaci zákazník minimálně uvede,
jaké konkrétní vady vytýká a čeho se domáhá. CA je povinna reklamaci
neprodleně  a  bez  zbytečného odkladu zaslat  k řešení  pořádající  CK.  CA
zákazníkovi  písemně potvrdí to, kdy byla reklamace učiněna a dále kdy a
jakým způsobem  byla reklamace vyřízena a to nejpozději do 30 dnů od
jejího uplatnění, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta lhůta delší. 
 VI.2.  Zákazník musí  vady zájezdu (reklamaci)  uplatnit  bez  zbytečného
odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu, resp. od posledního
dne čerpání objednaných služeb cestovního ruchu. Nestane-li se tak, soud
k námitce CA právo zákazníka na slevu z ceny nepřizná. 
VI.3.  Zákazník  je  povinen  poskytovat  CA  potřebnou  součinnost  při
reklamaci  vad zájezdu.  V případě  vady služby cestovního ruchu je  vadu
třeba uplatnit  ihned na místě u zástupce pořádající CK nebo jím pověřené
osoby. 
VI.4. Pořádající CK zákazníkovi neodpovídá za škody, za újmu za narušení
dovolené  či  za  vady  zájezdu,  jsou-li  důsledkem  jiných  okolností  než
porušení  sjednaných  povinností  ze  strany  pořádající  CK.  Tzn.  jsou-li
důsledkem  chování  samotného  zákazníka,  třetích  osob  nespojených
s poskytováním zájezdu, nebo jsou-li důsledkem neodvratitelných událostí,
kterým nemohla pořádající CK zabránit (vyšší moc). 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VII.1.  Zákazník  bere  na  vědomí  a  výslovně  souhlasí,  že  CA  bude
elektronicky  či  v listinné  podobě  uchovávat  a  elektronicky  či  ručně
zpracovávat osobní údaje (data) týkající se zákazníka (tzn.: jméno, příjmení,
datum narození, bydliště, telefon, email) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění.
VII.2.  Ke zpracovávání a uchovávání osobních údajů dochází za účelem
plnění  smluvních  a  zákonných  povinností  CA souvisejících  s uzavřenou
smlouvou  (včetně  jejího  uzavření  nebo  změn),  které  vyplývají  z povahy
dané smlouvy, resp. zákonných požadavků poskytovatelů služeb cestovního
ruchu (provozovatelé letišť a letecké společnosti, rejdařské společnosti atd.)
uplatňovaných  i  v souvislosti  s hrozbou  mezinárodního  terorismu  a
z požadavků  na  zajištění  bezpečnosti  klientů.  Ke  zpracovávání  a
uchovávání  osobního  údaje  v podobě  emailu  zákazníka  dále  dochází  za
účelem nabízení obchodu nebo služeb CA. K uchovávání a zpracovávání
údajů dochází po celou dobu, kterou subjekt údajů event. stanoví, vždy však
po dobu 10 let od vyčerpání služeb cestovního ruchu s ohledem na zákonem
stanovené promlčecí lhůty k uplatnění práv vyplývajících ze smlouvy nebo
mající v ní původ. Právo na náhradu neúmyslně způsobené újmy či vydání
bezdůvodného obohacení se promlčí nejpozději za 10 let ode dne, kdy újma
nebo bezdůvodného obohacení vznikly (§ 636, § 638 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský  zákoník).  Lhůta  10  let  v tomto  bodě  stanová  se  prodlužuje
v případě vedení soudního, exekučního či jiného řízení se zákazníkem, a to
až do doby pravomocného ukončení takového sporu. Po uplynutí vymezené
lhůty budou osobní údaje zlikvidovány.  
VII.3.  Zákazník souhlasí,  že CA smí zpracovávat data pro výše uvedené
účely a smí, pokud je to nezbytné, zpřístupnit data zejména svým smluvním
partnerům  poskytujícím  objednané  služby  cestovního  ruchu,  či  v
takových případech, kdy to ukládá zákon. 
VII.4.  Poskytnutí  osobních  údajů  je  dobrovolné.  Důsledkem  jejich
neposkytnutí může být neuzavření smlouvy s CA. Zákazník potvrzuje, že
byl ve smyslu § 11 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů řádně
informován  o zpracování  osobních údajů,  o  tom,  že tyto údaje  nebudou
zpřístupněny  či  sdělovány  nepovolaným  osobám,  nebudou  použity
k jinému, než dohodnutému účelu a jsou chráněny ve smyslu § 13 cit. zák.
Osobní  údaje  mohou  být  zpřístupněny  zaměstnancům  CA,  daňovým  a
účetním  poradcům,  auditorům,  obchodním  zástupcům  a  v nezbytném
rozsahu poskytovatelům objednaných služeb cestovního ruchu.  
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VII.5. Zákazník potvrzuje, že byl ve smyslu § 11 a § 12 zák. 101/2000 Sb.
rovněž řádně poučen o povinnosti CA poskytnout mu jeho osobní údaje, o
svém právu na přístup,  opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování
jeho  osobních  údajů  a  sdělení  informací  o  jejich  zpracování,  jakož  i  o
dalších právech uvedených v ust. § 21 zák. č. 101/2000 Sb.
VII.6. Pokud zákazník zjistí nebo se domnívá, že CA provádí zpracování
osobních údajů, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního
života  nebo  v  rozporu  se  zákonem,  může  požádat  CA o  vysvětlení  či
požadovat  na  CA odstranění  takto  vzniklého  stavu  (blokování,  oprava,
doplnění, likvidace údajů). Nevyhoví-li správce CA žádosti zákazníka, má
zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk.
Sochora  27,  170  00  Praha  7.  Zákazník  se  může  se  svým podnětem na
uvedený úřad obrátit přímo. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních
údajů zákazníkovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování
jejího nároku podle občanského zákoníku. 
VII.7. Zákazník souhlasí s event. použitím a poskytnutím rodného čísla, a to
za  účelem  zprostředkování  sjednání  pojistné  smlouvy  s příslušnou
pojišťovnou, je-li to dohodnuto mezi CA a zákazníkem. 
VII.8.  Zákazník  –  objednavatel,  který  ve  smlouvě  přihlašuje  k čerpání
služeb cestovního ruchu kromě sebe i další osoby, tímto prohlašuje, že je
k takovému postupu uvedenými osobami zmocněn, tyto přihlašované osoby
byly  seznámeny  se  skutečnostmi  a  svými  právy  dle  tohoto  čl.  VII.,
s uchováním, zpracováním a zpřístupněním svých osobních údajů v rozsahu
a za podmínek shora uvedených a své osobní údaje poskytují dobrovolně.
Se všemi ustanoveními tohoto čl. VII. přihlašované osoby souhlasí. Pokud
se toto prohlášení zákazníka ukáže jako nepravdivé a vznikne z toho pro CA
újma, zákazník – objednavatel za takovou újmu (škodu) CA odpovídá a je
povinen ji nahradit.
VII.9. Zákazník vyslovuje souhlas ke svému budoucímu marketingovému
oslovení (nabízení obchodu nebo služeb CA) ze strany CK.  Tento souhlas
lze v budoucnu kdykoliv odvolat.  
VII.10.  Zákazník  může  souhlas  se  zpracováním  svých  osobních  údajů
kdykoliv písemně odvolat. 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VIII.1. Cestovní agentura  Velký Semerink, s.r.o. provozuje svou činnost na
základě Živnostenského oprávnění  vydaného Magistrátem města Jablonec
nad Nisou  – odborem správním - Živnostenským úřadem dne 1.2.2016  pod
č. j. 9205/2016  s dnem vzniku oprávnění provozovat živnost od 1.2.2016
na dobu neurčitou.
VIII.2. Zákazník prohlašuje, že adresa, kterou uvedl ve smlouvě, je funkční
adresou, na které se zdržuje a řádně přebírá korespondenci. Na tuto adresu

žádá  veškerou  korespondenci  zasílat.  Zároveň  zákazník  uvádí,  že  jeho
emailová  adresa  uvedená  ve  smlouvě  mu  náleží,  k této  má  neomezený
přístup a korespondence na ní  zaslaná má veškeré účinky,  jako by šlo o
doručení běžnou poštou se shodnými účinky. 
VIII.3.  Za den platby se považuje den převzetí hotovosti či den připsání
částky na účet CA nebo zákazníka.  
VIII.4.  Zákazník  prohlašuje,  že  všechny  skutečnosti  uvedl  ve  smlouvě
pravdivě. Obě strany uzavřely smlouvu svobodně a vážně s úmyslem dostát
všem svým povinnostem tak, jak bylo ujednáno.
VIII.5.  CA  ani  zákazník  nepovažují  smlouvu  za  předběžnou  nebo
nezávaznou.
VIII.6.  Zákazník  prohlašuje,  že  se  seznámil  s těmito  Všeobecnými
smluvními podmínkami a byly mu ze strany CA veškeré případné otázky
podrobně  vysvětleny.  Žádné  ustanovení  těchto  Všeobecných  smluvních
podmínek ani samotné smlouvy nepovažuje za neurčité a nesrozumitelné.
VIII.7. Dojde-li k rozporu mezi ujednáním uvedeným ve smlouvě uzavřené
mezi CA a zákazníkem a těmito VSP, má přednost vlastní smlouva.  
VIII.8.  Další informace a podrobnosti má zákazník k dispozici na adrese
CA: www.rudolfreisen.cz.  
VIII.9. Další práva a povinnosti CA a zákazníka jsou upraveny především
v zák.  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,   v zák.  č.  159/1999  Sb.,  o
některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností  v oblasti
cestovního  ruchu,  popř.  v dalších  dotčených  obecně  závazných  právních
předpisech. 

V  ..................................................
dne ....................................................

.......................................................
podpis zákazníka
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