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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Process Separation 70 lpc / 178 lpi Ofset

ÚvodÚvod
PRAHA
● Myslíkova 10, 120 00 Praha 2

tel.: 296 220 022

BRNO
● Cejl 87, 602 00 Brno

tel.: 545 213 101

● Náměstí Svobody 10
602 00 Brno
(Dům u čtyř mamlasů)

tel.: 542 215 367

OSTRAVA
● Purkyňova 6, 702 00 Ostrava

tel.: 596 115 597

OLOMOUC
● Galerie Šantovka, Polská 1

779 00 Olomouc
tel.: 585 224 275

PŘEROV
● Wilsonova 11, 750 02 Přerov

tel.: 581 217 221

LIBEREC
● Dům kultury, Soukenné nám. 613

460 01 Liberec
tel.: 485 107 766

Naše katalogy
Vám rádi zašleme poštou.

www.victoria-ck.cz
dovolena@victoria-ck.cz

☎ 545 213 101  po–ne 9–21

Pro zájezdy v ČR i po celé Evropě nabízíme naše moderní autobusy (Ski-box, klima, WC, bar, DVD, navigace, možnost ta-
žení vleku), plnící všechny bezpečnostní i ekologické normy Euro. Nabízíme možnost využití našich nákladních, skříňových
vleků pro přepravu zavazadel, lyží a jízdních kol. Posádky tvoří zkušení řidiči, připravení plně vyhovět Vašim požadavkům.

V období říjen–květen
vždy maximálně výhodné

ssmmlluuvvnníí  cceennyy!!
Info na tel.: 774 556 062

VáÏení klienti,

dovolte, abychom Vás nejprve pozdravili a popfiáli pfiedev‰ím zdraví, ‰tûstí a osobní pohodu.
Je nám ctí pfiedstavit Vám ná‰ nov˘ katalog, kter˘m spoleãnû s Vámi vstupujeme jiÏ do 23.
sezóny.

Stejnû jako Vy zÛstáváte v hojném poãtu vûrni na‰í kanceláfii, tak i my se snaÏíme zÛstat
vûrni zásadám, se kter˘mi jsme pfied 23 lety zaãínali a v nûÏ stále vûfiíme – serióznost, pra-
covitost a odpovûdnost. A to vÛãi Vám, na‰im zákazníkÛm, pracovním partnerÛm a v‰em
zamûstnancÛm, ktefií se na rÛzn˘ch úrovních podílejí na pfiípravû a kvalitním prÛbûhu Va‰í
dovolené.

VáÏíme si skuteãnosti, Ïe jsme za tfiiadvacet let ãinnosti získali pozici stabilní, trvale ros-
toucí spoleãnosti, vycházející pfiedev‰ím z vlastní produkce, ubytovacích zafiízení a pfieprav-
ních prostfiedkÛ. 

VáÏíme si pfiíznû, kterou nám po celou tu dobu projevujete a vûfiíme, Ïe Vás na‰e nabídka 
opût osloví a jiÏ nyní se tû‰íme na setkání s Vámi.

S úctou
MUDr. Jitka Jará, Ing. Ladislav Jar˘

âlánek I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

11.. V‰eobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláfie Ing. Ladislav Jar˘ – VIC-
TORIA se sídlem Cihláfiská 26, 602 00 Brno, IâO 163 12 520 (dále jen CK VIC-
TORIA) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi CK VICTORIA a zákazníkem, kter˘m
mÛÏe b˘t jak fyzická tak právnická osoba (dále jen zákazník), v souladu s pfiíslu‰-
n˘mi ustanoveními obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ âeské republiky, jako je
Obãansk˘ zákoník (ã. 89/2012 Sb.), Obchodní zákoník (ã. 159/1999 Sb.) aj.

22.. V‰eobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláfie Ing. Ladislav Jar˘ – VIC-
TORIA jsou platné pro v‰echny zájezdy a jiné sluÏby cestovního ruchu poskytované
cestovní kanceláfií a tvofií nedílnou souãást smlouvy uzavfienou mezi zákazníkem
a CK VICTORIA. CK VICTORIA si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiálech (ka-
talog, nabídkov˘ list apod.) odli‰né podmínky, které mají pfiednost pfied tûmito
smluvními podmínkami.

33.. CK VICTORIA poskytuje své sluÏby bez omezení, pouze osoby mlad‰í 18 let
mohou uÏívat sluÏeb jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Osoby mlad‰í
15 let mohou vyuÏívat sluÏby CK VICTORIA jen v doprovodu osoby star‰í 18 let.

âlánek II
SMLUVNÍ VZTAH

11.. Úãastníkem smluvního vztahu je na jedné stranû CK VICTORIA, a to buì pfií-
mo prostfiednictvím sítû vlastních prodejních míst nebo nepfiímo, prostfiednictvím au-
torizovan˘ch prodejcÛ, se kter˘mi má CK VICTORIA uzavfienou smlouvu o provizním
prodeji. Na stranû druhé je zákazník.

22.. Pfiedmûtem smluvního vztahu, ve kterém jsou práva a povinnosti smluvních
stran upravovány tûmito Podmínkami, je prodej

aa)) tuzemsk˘ch nebo zahraniãních zájezdÛ, tj. pfiedem sestavené nabízené a pro-
dávané kombinace sluÏeb cestovního ruchu za souhrnnou cenu (dále jen zájezd)

bb)) kombinace sluÏeb cestovního ruchu v tuzemsku ãi zahraniãí na základû indivi-
duálního poÏadavku zákazníka tj. na objednávku (dále jen sluÏby na objednávku)

cc)) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jin˘ch sluÏeb cestovního ruchu, které
CK VICTORIA zaji‰Èuje zákazníkÛm dodáním vlastních sluÏeb nebo jejich zprostfied-
kováním u jin˘ch dodavatelÛ v tuzemsku i zahraniãí (dále jen jednotlivé sluÏby ce-
stovního ruchu)

33.. aa)) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK VICTORIA, s pfiedmûtem dle ãlánku
II odst. 2 písm. a) tûchto Podmínek, vzniká uzavfiením Smlouvy o zájezdu tj. pod-
pisem zákazníka, pfiípadnû podpisem jeho zákonného zástupce na Smlouvû o zá-
jezdu a jejím potvrzením cestovní kanceláfii.

bb)) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK VICTORIA, s pfiedmûtem dle ãlánku II
odst. 2, písm. b)c) tûchto Podmínek, vzniká podáním podepsané Objednávky slu-
Ïeb zákazníkem nebo jeho zákonn˘m zástupcem a jejím potvrzením cestovní kan-
celáfií.

44.. Pfiedáním podepsané Smlouvy o zájezdu nebo pfiedáním podepsané Objed-
návky sluÏeb zákazník stvrzuje, Ïe je mu znám pln˘ obsah smlouvy a souhlasí
s ním, Ïe obdrÏel v‰echny pfiílohy tvofiící nedílnou souãást smlouvy a Ïe v‰echny
smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi.

55.. Potvrzením Smlouvy o zájezdu nebo potvrzením Objednávky sluÏeb se CK
VICTORIA zavazuje zákazníkovi zabezpeãit sluÏby v dohodnutém rozsahu a kvalitû
v souladu se sjednan˘mi podmínkami.

66.. Smluvní vztah, kter˘ vznikl na základû uzavfiené Smlouvy o zájezdu nebo
potvrzené Objednávky sluÏeb, mezi zákazníkem a cestovní kanceláfií, je platn˘ pro
v‰echny dal‰í zúãastnûné osoby uvedené ve Smlouvû o zájezdu nebo Objednávce
sluÏeb, tzn. pro objednavatele sluÏeb i spolucestující. Za smluvní závazky spoluce-
stujících ruãí objednavatel jako za své vlastní.

âlánek III
CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

11.. CK VICTORIA má právo na zaplacení zájezdu nebo jednotliv˘ch sluÏeb pfied
jejich poskytnutím a zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu nebo cenu jednotli-
v˘ch sluÏeb pfied jejich ãerpáním.

22.. Ceny zájezdÛ a jednotliv˘ch sluÏeb jsou cenami sjednan˘mi dohodou mezi
CK VICTORIA a zákazníkem.

33.. Cena za dohodnuté sluÏby je vÏdy uvedena ve Smlouvû o zájezdu, jedná-li
se o sluÏby dle ãlánku II odst. 2 písm. a) tûchto Podmínek, nebo je uvedena na
Objednávce sluÏeb, jedná-li se o sluÏby dle ãlánku II. odst. 2 písm. c) tûchto
Podmínek.

44.. V˘‰e záloh a ãasov˘ rozvrh plateb je sjednán takto:
Záloha ve v˘‰i 40 % ze stanovené celkové ceny zájezdu nebo celkové ceny objed-
nan˘ch sluÏeb je splatná ihned pfii vzniku smluvního vztahu (pfii platbû v hotovosti
ãi platební kartou) nebo do doby splatnosti vystaveného zálohového dokladu (zá-
lohová faktura, zálohová sloÏenka apod.) 
Nedojde-li ve stanovené lhÛtû k úhradû zálohy, stává se smlouva nebo objednávka
neplatnou a objednan˘ zájezd nebo objednané sluÏby jsou bez upozornûní zákaz-
níka stornovány.
Doplatek do celkové ceny zájezdu nebo objednan˘ch sluÏeb je zákazník povinen
uhradit bez vyzvání CK VICTORIA, nejpozdûji 63 dnÛ pfied zaãátkem plnûní sjedna-
n˘ch sluÏeb. Neuãiní-li tak, má CK VICTORIA právo odstoupit od smlouvy a zru‰it zá-
kazníkovi úãast na objednan˘ch sluÏbách. Úhrada, která jiÏ byla zákazníkem pro-
kazatelnû CK VICTORIA poukázána, se po odeãtení odstupného, viz ãlánek VII a ãlá-
nek VIII tûchto Podmínek, zákazníkovi neprodlenû vrátí. 

55.. Vznikne-li smluvní vztah mezi CK VICTORIA a zákazníkem ve lhÛtû krat‰í neÏ
63 dnÛ pfied dnem zaãátku plnûní první objednané sluÏby, je zákazník povinen
uhradit 100 % stanovené ceny sluÏeb ihned pfii vzniku smluvního vztahu nebo do
doby splatnosti vystaveného dokladu. Neuãiní-li tak, stává se smlouva neplatnou
a objednané sluÏby jsou bez upozornûní stornovány.

66.. ZZppÛÛssoobbyy  úúhhrraaddyy
– hotovû v síti prodejen CK VICTORIA nebo u autorizovan˘ch prodejcÛ
– platební kartou v síti prodejen CK VICTORIA
– poukázkami spoleãností Sodexo, Edenred a Cheque Déjeuner
– sloÏenkou CK VICTORIA, nebo sloÏenkou autorizovan˘ch prodejcÛ
– bankovním pfievodem, ale pouze na základû vystavené faktury CK VICTORIA ne-
bo faktury vystavené autorizovan˘m prodejcem. Jako variabilní symbol je nutné
vÏdy uvádût ãíslo vystavené faktury.

77.. U sluÏeb na objednávku dle ãlánku II odst. 2 písm. b) je CK VICTORIA opráv-
nûna pfii podání objednávky úãtovat zákazníkovi poplatek ve v˘‰i 1000 Kã a zá-
kazník je povinen tento poplatek uhradit. V pfiípadû, Ïe po zpracování objednávky
dojde k uzavfiení smlouvy je CK VICTORIA povinna zapoãíst plnou v˘‰i úãtovaného
poplatku do zálohy, resp. do celkové ceny objednan˘ch sluÏeb. Nedojde-li ke vzni-
ku smluvního vztahu z titulu nemoÏnosti potvrzení objednávky zákazníka, je CK
VICTORIA povinna úãtovan˘ poplatek v plné v˘‰i neprodlenû vrátit.

88.. Zmûny ceny sluÏeb:
CK VICTORIA má právo jednostrann˘m úkonem zv˘‰it cenu sluÏeb uvedenou ve
Smlouvû o zájezdu nebo v Objednávce sluÏeb v pfiípadû, Ïe dojde ke zv˘‰ení

aa)) ceny pohonn˘ch hmot a s tím související zv˘‰ení ceny za dopravu
bb)) plateb spojen˘ch s dopravou
cc)) smûnného kurzu ãeské koruny pouÏitého pro stanovení ceny sluÏeb v prÛmû-

ru o více neÏ 10 %
Zv˘‰ení ceny u zájezdÛ a sluÏeb je moÏné, pokud k nûmu dojde do 21. dne pfied
dnem zahájení plnûní. Cenu zájezdu nebo sluÏeb, uvedenou ve Smlouvû o zájezdu
(Objednávce sluÏeb), je CK VICTORIA oprávnûna zv˘‰it o ãástku, o kterou se zv˘‰í
cena nebo platba dle odst. 8 písm. a)b) tohoto ãlánku Podmínek. V pfiípadû zv˘‰e-
ní smûnného kurzu ãeské koruny pouÏitého pro stanovení ceny zájezdu nebo sluÏeb
v prÛmûru o 10 % a více je CK VICTORIA oprávnûna zv˘‰it cenu zájezdÛ nebo sluÏeb
maximálnû o ãástku odpovídající procentní v˘‰i zmûny kurzu. Rozhodn˘ den, kdy by-
la stanovena cena zájezdu nebo sluÏby cestovního ruchu je uveden v nabídkovém
katalogu nebo v nabídkov˘ch listech. U sluÏeb na objednávku, není-li cena sluÏby u-
vedena v nabídkovém katalogu, se za rozhodn˘ den povaÏuje den potvrzení objed-
návky.
Písemné oznámení o zv˘‰ení ceny je CK VICTORIA povinna zákazníkovi odeslat do-
poruãen˘m dopisem do místa bydli‰tû/sídla uvedeného ve Smlouvû o zájezdu/Ob-
jednávce sluÏeb nejpozdûji 21. den pfied zahájením plnûní první objednané sluÏby.
Zákazník je povinen do 5 dnÛ od oznámení o zv˘‰ení ceny uhradit rozdíl v cenû zá-
jezdu nebo sluÏby. Pfii poru‰ení tohoto závazku ze strany zákazníka má CK VICTO-
RIA právo od smlouvy odstoupit, ãímÏ není dotãeno její právo na úhradu ‰kody.

99.. CK VICTORIA má právo pfied zahájením zájezdu nebo pfied zahájením ãerpá-
ní sluÏeb, které jsou pfiedmûtem smluvního vztahu dle ãlánku II tûchto Podmínek,
upravit cenu sluÏeb a vyhlásit nové ceníky, je-li k tomu nucena i z jin˘ch objektiv-
ních dÛvodÛ, neÏ které jsou uvedeny v odst. 1 tohoto ãlánku, zejména v pfiípadû
zv˘‰ení cen sluÏeb dodavatelÛ. Takto upravené ceny sluÏeb jsou platné ode dne vy-
hlá‰ení a vztahují se na v‰echny zájezdy, sluÏby na objednávku i na jednotlivé sluÏ-
by cestovního ruchu u nichÏ nebyla do tohoto dne zahájena jejich realizace. CK VIC-
TORIA i zákazník postupují v tomto pfiípadû dle ãlánku VI odst. 2 tûchto Podmínek.

âlánek IV
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

11.. K právÛm zákazníka patfií zejména
aa)) právo na fiádné poskytnutí smluvnû sjednan˘ch a zaplacen˘ch sluÏeb,
bb)) právo vyÏadovat od CK VICTORIA informace o v‰ech skuteãnostech, které se

dot˘kají smluvnû sjednan˘ch a zaplacen˘ch sluÏeb,
cc)) právo b˘t seznámen s pfiípadn˘mi zmûnami ve smluvnû sjednan˘ch sluÏbách,
dd)) právo kdykoliv pfied zahájením ãerpání sluÏeb odstoupit od smlouvy dle ãl. VII

tûchto Podmínek,
ee)) právo na reklamaci vad a jejich vyfie‰ení v souladu s ustanovením ãlánku X,
ff)) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem

smlouvy pfied nepovolan˘mi osobami,
gg)) právo, nejpozdûji 7 dnÛ pfied zahájením zájezdu na poskytnutí dal‰ích písem-

n˘ch podrobn˘ch informací, o skuteãnostech, které jsou pro zákazníka dÛleÏité,
a které jsou CK VICTORIA známy, pokud nejsou jiÏ obsaÏeny ve Smlouvû o zájez-
du/Objednávce sluÏeb nebo v katalogu, kter˘ byl zákazníkovi pfiedán.
Mezi tyto informace patfií zejména:
– informace o platbách za sluÏby, jejichÏ cena není zahrnuta v cenû zájezdu nebo
cenû objednan˘ch sluÏeb, ale tvofií souãást zájezdu nebo objednan˘ch sluÏeb,
– informace o poloze ubytování, jeho kategorii a stupnû vybavenosti, je-li ubyto-
vání souãástí objednan˘ch sluÏeb,
– informace o kategorii dopravního prostfiedku a o trase cesty, je-li doprava sou-
ãástí objednan˘ch sluÏeb,
– informace o stravování, jeho zpÛsobu a rozsahu, je-li strava souãástí objedna-
n˘ch sluÏeb,
– informace o moÏnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem CK VICTO-
RIA v místû pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehoÏ úãastníkem je nezletilá
osoba,
– informace o jménu, adrese a telefonním ãísle osoby, na kterou se mÛÏe zákaz-
ník v pfiípadû nesnází v prÛbûhu pobytu obrátit a informace o adrese a telefonním
ãísle zastupitelského úfiadu.

hh)) právo poÏadovat zmûnu ve Smlouvû o zájezdu nebo Objednávce sluÏeb.
Zmûny smluvních podmínek na pfiání zákazníka se fiídí ustanovením ãlánku VI odst.
4 tûchto Podmínek.

22.. K základním povinnostem zákazníka patfií:
aa)) poskytnout CK VICTORIA souãinnost, která je nutná k zabezpeãení a poskyt-

nutí sluÏeb, pfiedev‰ím pravdivû a úplnû uvádût cestovní kanceláfii poÏadované úda-
je ve Smlouvû o zájezdu nebo Objednávce sluÏeb vãetnû jak˘chkoliv zmûn,

bb)) zajistit u osob mlad‰ích 15 let doprovod a dohled dospûlého úãastníka, ob-
dobnû zajistit doprovod a dohled osob, jejichÏ zdravotní stav to vyÏaduje,

cc)) pfiedloÏit souhlas zákonného zástupce v pfiípadû, Ïe zákazník star‰í 15 let
a mlad‰í 18 let ãerpá sluÏby bez jeho doprovodu,

dd)) nahlásit úãast cizích státních pfiíslu‰níkÛ,
ee)) zaplatit sjednanou cenu zájezdu nebo sluÏeb v souladu s ãlánkem III tûchto

Podmínek,
ff)) pokud je souãástí sluÏeb pobyt nebo zájezd do zahraniãí, mít u sebe platn˘

cestovní doklad, pfiípadnû vízum, pokud je vyÏadováno, 
gg)) dodrÏovat platné pfiedpisy zafiízení a subjektÛ, jejichÏ sluÏby vyuÏívá, stejnû

jako zákonné pfiedpisy âeské republiky ãi nav‰tíveného státu,
hh)) uposlechnout pokynÛ vedoucího zájezdu nebo delegáta v místû pobytu, ne-

naru‰ovat prÛbûh zájezdu, neobtûÏovat ostatní úãastníky zájezdu a poãínat si tak,
aby nedocházelo ke ‰kodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníkÛ,
dodavatelÛ sluÏeb nebo CK. CK VICTORIA si vyhrazuje právo vylouãit z pfiepravy oso-
by v podnapilém stavu, které sv˘m chováním obtûÏují ostatní úãastníky pfiepravy
nebo pÛsobí ‰kody na majetku ostatních zákazníkÛ, dodavatelÛ sluÏeb nebo CK

ii)) v pfiípadû odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení ozná-
mit v prodejním místû, kde uzavfiel smluvní vztah s CK VICTORIA a to buì zasláním
písemného oznámení nebo sepsáním a podepsáním záznamu o odstoupení v pfií-
slu‰ném prodejním místû.

âlánek V
PRÁVA A POVINNOSTI CK VICTORIA

11.. K právÛm a povinnostem zákazníkÛ se vztahují odpovídající práva a povin-
nosti CK VICTORIA.

22.. CK je povinna pravdivû a fiádnû informovat zákazníka o v‰ech skuteãnostech,
t˘kajících se sjednan˘ch sluÏeb, které jsou pro zákazníka dÛleÏité a které jsou CK
VICTORIA známé.

33.. CK VICTORIA není povinna poskytnout zákazníkovi plnûní nad rámec pfiedem
potvrzen˘ch a zaplacen˘ch sluÏeb.

44.. CK VICTORIA je povinna v pfiípadû Ïe nabízí a prodává zájezdy dle ãlánku II
odst. 2 písm. a) tûchto Podmínek mít uzavfienou pojistnou smlouvu, na základû níÏ
vzniká zákazníkovi, s nímÏ CK uzavfiela Smlouvu o zájezdu dle ãlánku II odst. 3
písm. a) právo na plnûní v pfiípadech, kdy CK v dÛsledku svého úpadku:

aa)) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraniãí do âR, pokud je
tato doprava souãástí zájezdu,

bb)) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v pfiípadû, Ïe se
zájezd neuskuteãnil nebo

cc)) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou ãásteãnû
poskytnutého zájezdu v pfiípadû, Ïe se zájezd uskuteãnil pouze zãásti. 
CK VICTORIA je povinna v tûchto pfiípadech pfiedat zákazníkÛm souãasnû se Smlou-
vou o zájezdu doklad poji‰Èovny, kter˘ obsahuje informace o uzavfieném poji‰tûní,
zejména oznaãení poji‰Èovny, podmínky poji‰tûní a zpÛsob oznámení pojistné udá-
losti. Pfievzetí tohoto dokladu stvrzuje zákazník podpisem Smlouvy o zájezdu.

55.. Je-li souãástí objednan˘ch sluÏeb ubytování a splnil-li zákazník povinnosti dle
ãlánku IV odst. 2 písm. e) tûchto Podmínek, je CK VICTORIA povinna nejpozdûji 5
pracovních dnÛ pfied zahájením plnûní vystavit zákazníkovi ubytovací poukaz (tzv.
voucher), kter˘ pfiedá, popfi. za‰le na adresu/sídlo zákazníka. Zákazník se uvede-
n˘m voucherem prokazuje pfii uplatÀování nárokÛ na ãerpání objednan˘ch sluÏeb. 
Pfii ubytování v mobilhomech, chatkách, karavanech nebo stanech se samostatn˘ u-
bytovací poukaz nevystavuje a zákazník se prokazuje Smlouvou o zájezdu (Objed-
návkou sluÏeb) a doklady o zaplacení.

âlánek VI
ZRU·ENÍ A ZMùNY DOHODNUT¯CH SLUÎEB

11.. Zru‰ení zájezdu z titulu nedosaÏení min. poãtu zákazníkÛ:
aa)) CK VICTORIA má právo zru‰it zájezd, jestliÏe do 21 dnÛ pfied jeho zahájením

nebude dosaÏeno minimálního poãtu zákazníkÛ. Minimální poãet zákazníkÛ je pro
v‰echny zájezdy, není-li v katalogu uvedeno jinak, stanoven poãtem 30. V pfiípadû,
Ïe CK VICTORIA zru‰í zájezd z dÛvodu nedosaÏení minimálního poãtu zákazníkÛ,
je povinna tuto skuteãnost zákazníkovi oznámit doporuãen˘m dopisem, nejpozdûji
v‰ak ve lhÛtû do 7 dní pfied jeho zahájením.

bb)) JestliÏe CK VICTORIA zájezd podle písm. a) tohoto odstavce Podmínek zru‰í,
má zákazník právo poÏadovat, aby mu byl na základû nové cestovní smlouvy/ob-
jednávky sluÏeb poskytnut jin˘ zájezd, nejménû v kvalitû odpovídající pÛvodní
Smlouvû o zájezdu/Objednávce sluÏeb, mÛÏe-li CK VICTORIA takov˘ zájezd nabíd-
nout. Nedojde-li ale k uzavfiení nové Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, je CK
VICTORIA povinna bez zbyteãného odkladu vrátit zákazníkovi v‰e, co od nûho ob-
drÏela na úhradu ceny zájezdu podle zru‰ení Smlouvy o zájezdu/Objednávky slu-
Ïeb, aniÏ by byl zákazník povinen platit CK odstupné. JestliÏe dojde k uzavfiení no-
vé Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, platby, uskuteãnûné na základû pÛvod-
ní Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, se povaÏují za platby uskuteãnûné pod-
le nové Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb.

cc)) CK VICTORIA má právo zru‰it zájezd nebo sluÏby cestovního ruchu, které jsou
pfiedmûtem smluvního vztahu dle ãlánku II tûchto Podmínek i v dÛsledku neodvra-
titelné události, které nemohla zabránit, ani pfii vynaloÏení ve‰kerého úsilí, které lze
od ní rozumnû poÏadovat.

dd)) JestliÏe CK VICTORIA zru‰í zájezd z jin˘ch dÛvodÛ, neÏ které jsou uvedeny pod
písmenny a) a c) tohoto odstavce ve lhÛtû krat‰í neÏ 20 dnÛ pfied termínem jeho
zahájení je povinna zákazníkovi uhradit pokutu ve v˘‰i 10 % ceny zájezdu.

22.. Zmûny dohodnut˘ch sluÏeb pfied zahájením zájezdu ze strany CK VICTORIA:
Nastanou-li okolnosti, které CK brání poskytnout sluÏby dle smluvnû dohodnut˘ch
podmínek a je-li tak CK VICTORIA nucena z objektivních dÛvodÛ pfied zahájením ãer-
pání sluÏeb zmûnit podmínky smlouvy, je CK VICTORIA povinna takové zmûny ozná-
mit zákazníkovi doporuãen˘m dopisem a navrhnout mu zmûnu smlouvy. Zákazník
má právo se rozhodnout, zda se zmûnou smlouvy bude souhlasit, ãi zda od smlou-
vy odstoupí. 

aa)) Pokud zákazník ve lhÛtû do 5 dnÛ od doruãení návrhu na zmûnu smlouvy od
smlouvy neodstoupí, má se za to, Ïe s její zmûnou souhlasí. JestliÏe zmûna smlou-
vy vede ke zv˘‰ení ceny sluÏeb, je zákazník povinen uhradit CK rozdíl v cenû slu-
Ïeb do 5 dnÛ od doruãení návrhu na zmûnu smlouvy. Pfii poru‰ení tohoto závazku
má CK VICTORIA právo od smlouvy odstoupit, ãímÏ není dotãeno právo CK VICTO-
RIA na úhradu ‰kody. JestliÏe zmûna smlouvy vede ke sníÏení ceny sluÏeb, je CK

povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v cenû sluÏeb v pfiípadû, Ïe zákazník uhradil jiÏ
celkovou cenu sluÏeb nebo sníÏit doplatek celkové ceny, pokud nebyl zákazníkem
dosud uhrazen.

bb)) JestliÏe zákazník nesouhlasí se zmûnou smlouvy a ve lhÛtû do 5 dnÛ od do-
ruãení návrhu na zmûnu smlouvy od smlouvy odstoupí, má právo poÏadovat, aby mu
CK VICTORIA na základû nové smlouvy poskytla jiné sluÏby cestovního ruchu nejmé-
nû v kvalitû odpovídající pÛvodní smlouvû, mÛÏe-li CK VICTORIA takové sluÏby na-
bídnout. Nedojde-li ale v takovém pfiípadû k uzavfiení nové smlouvy je CK VICTORIA
povinna bez zbyteãného odkladu vrátit zákazníkovi v‰e, co od nûho obdrÏela na ú-
hradu sluÏeb podle zru‰ené smlouvy, aniÏ by byl zákazník povinen platit odstupné.
JestliÏe dojde k uzavfiení nové smlouvy, platby uskuteãnûné na základû pÛvodní
smlouvy se povaÏují za platby podle nové smlouvy.

33.. Zmûny dohodnut˘ch sluÏeb v prÛbûhu zájezdu:
aa)) JestliÏe po zahájení zájezdu CK VICTORIA neposkytne zákazníkovi sluÏby ne-

bo jejich podstatnou ãást fiádnû a vãas nebo zjistí, Ïe mu v‰echny sluÏby nebo je-
jich podstatnou ãást nebude moci fiádnû a vãas poskytnout, tfiebaÏe se k tomu
smluvnû zavázala, je povinna bez zbyteãného odkladu a bezplatnû provést takové
opatfiení, aby mohl zájezd pokraãovat, zejména je povinna zabezpeãit náhradní pro-
gram a sluÏby v rozsahu a kvalitû shodné nebo se pfiibliÏující pÛvodnû dohodnut˘m
podmínkám

bb)) Pokud nelze pokraãování zájezdu ãi ãerpání sluÏeb zajistit jinak neÏ prostfied-
nictvím sluÏeb niÏ‰í kvality, neÏ jako jsou uvedené ve smlouvû, je CK VICTORIA po-
vinna vrátit zákazníkovi rozdíl v cenû.

cc)) Pokud nelze pokraãování zájezdu, ãi ãerpání sluÏeb zajistit ani prostfiednictvím
sluÏeb niÏ‰í kvality, neÏ je uvedené ve smlouvû, nebo zákazník toto náhradní fie-
‰ení nepfiijme, je CK VICTORIA povinna bez zbyteãného odkladu vrátit zákazníkovi
rozdíl v cenû. V pfiípadû, Ïe souãástí zájezdu je i doprava, je CK povinna poskytnout
zákazníkovi dopravu zpût na místo odjezdu, nebo jiné místo návratu s nímÏ zá-
kazník souhlasí, vãetnû nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je
doprava uskuteãnûna jin˘m dopravním prostfiedkem, neÏ kter˘m mûla b˘t uskuteã-
nûna podle smlouvy, je CK VICTORIA povinna:
– v pfiípadû, Ïe je doprava uskuteãnûna za niÏ‰í náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl
v cenû
– v pfiípadû, Ïe je doprava uskuteãnûna za vy‰‰í náklady, rozdíl v cenû uhradit
z vlastních zdrojÛ

44.. Zmûny smluvních podmínek na základû pfiání zákazníka:
aa)) zákazník má právo nejpozdûji 3 dny pfied zahájením zájezdu oznámit, Ïe se

místo nûho zúãastní zájezdu jiná osoba. Oznámení o zmûnû úãastníka musí provést
vÏdy písemnû a zaslat nebo doruãit na prodejní místo, kde uzavfiel smluvní vztah.
K oznámení je nutné pfiiloÏit prohlá‰ení nového zákazníka, Ïe souhlasí s uzavfienou
Smlouvou o zájezdu/Objednávkou sluÏeb a splÀuje podmínky stanovené pro úãast
na zájezdu.
PÛvodní a nov˘ zákazník spoleãnû a nerozdílnû odpovídají za zaplacení ceny zájez-
du a úhradu nákladÛ, pokud v souvislosti se zmûnou CK VICTORIA vzniknou. Za zmû-
nu provedenou ve Smlouvû o zájezdu/Objednávce sluÏeb dle odst. 4 písm. a) to-
hoto ãlánku Podmínek je oprávnûna úãtovat manipulaãní poplatek ve v˘‰i 100 Kã ne-
bo 300 Kã, je-li oznámení o zmûnû pfiijato CK ve lhÛtû krat‰í neÏ 8 dnÛ pfied zahá-
jením plnûní.

bb)) CK VICTORIA na pfiání zákazníka provádí, pokud je to nutné, zmûny podmí-
nek sjednan˘ch ve Smlouvû o zájezdu/Objednávce sluÏeb. Provedení takov˘ch
zmûn podléhá zaplacení manipulaãního poplatku ve v˘‰i a za podmínek níÏe uve-
den˘ch. Poplatky se úãtují vÏdy za kaÏdou osobu

ba) zmûna a doplnûní osobních údajÛ zákazníka pfied zahájením ãerpání sluÏeb:
8 a více dní – 50 Kã; 7 a ménû dní – 100 Kã

bb) zmûna termínu zájezdu, místa pobytu nebo typu ubytování 
63 a více dní – 300 Kã.
V pfiípadû zmûny ve lhÛtû krat‰í neÏ 63 dní do zahájení ãerpání sluÏeb je tato zmû-
na povaÏována za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka a zákazník je povi-
nen uhradit CK VICTORIA odstupné dle ãlánku VIII tûchto Podmínek. 

bc) zmûna místa odjezdu nebo typu dopravy
8 a více dní – 100 Kã; 7 a ménû dní – 300 Kã

bd) sníÏení poãtu osob v ubytovací jednotce
Zmûna je posuzována jako odstoupení od smlouvy jedné ãi více osob, které jsou po-
vinny uhradit odstupné dle ãlánku VIII tûchto Podmínek. Dojde-li v dÛsledku sníÏe-
ní poãtu osob v ubytovací jednotce ke zmûnû ceny za ubytování, jsou neodstupují-
cí zákazníci povinni tento rozdíl uhradit.

be) zv˘‰ení poãtu osob v ubytovací jednotce
8 a více dní – 100 Kã; 7 a ménû dní – 300 Kã
Dojde-li v dÛsledku zv˘‰ení poãtu osob v ubytovací jednotce ke zmûnû ceny za uby-
tování, je CK VICTORIA povinna tento rozdíl zákazníkÛm vrátit. 

bf) jiné zmûny ve Smlouvû o zájezdu nebo Objednávce sluÏeb
8 a více dní – 100 Kã; 7 a ménû dní – 300 Kã

âlánek VII
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.. CK VICTORIA je oprávnûna pfied zahájením ãerpání sluÏeb, které jsou pfied-
mûtem smluvního vztahu od smlouvy odstoupit z dÛvodu:

aa)) poru‰ení povinnosti zákazníkem
bb)) z dÛvodu zru‰ení zájezdu

Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením dÛvodu zasílá CK VICTO-
RIA doporuãen˘m dopisem do místa bydli‰tû/sídla zákazníka uvedeného ve 
smlouvû.

22.. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv pfied zahájením ãerpání
sluÏeb:

aa)) bez udání dÛvodÛ
bb)) jestliÏe nedojde k uzavfiení nové smlouvy dle ustanovení ãlánku VI odst 1

písm. b) nebo dle ãlánku VI odst. 2 písm. b) tûchto Podmínek.
Oznámení o odstoupení od smlouvy a v pfiípadû odstoupení dle písm. b) tohoto od-
stavce s uvedením dÛvodu, je moÏno provést pouze písemnû v prodejním místû,
kde sluÏby zakoupil nebo oznámení zaslat doporuãenou po‰tou na prodejní místo. 
Úãinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doruãení písemného oznámení do
prodejního místa, kde si zákazník sluÏby zakoupil.

33.. Není-li dÛvodem odstoupení zákazníka od smlouvy poru‰ení povinnosti CK
VICTORIA stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CK VICTORIA od smlouvy pfied za-
hájením ãerpání sluÏeb z dÛvodu poru‰ení povinností zákazníkem, je zákazník po-
vinen zaplatit CK VICTORIA odstupné ve v˘‰i stanovené v ãlánku VIII tûchto
Podmínek. CK VICTORIA je po odeãtení odstupného (stornopoplatku) a pfiípadného
poji‰tûní povinna vrátit zákazníkovi v‰e, co od nûho obdrÏela na úhradu ceny slu-
Ïeb dle zru‰ení smlouvy.

44.. Je-li dÛvodem odstoupení zákazníka od smlouvy poru‰ení povinností CK VIC-
TORIA stanovené smlouvou nebo nedojde-li k uzavfiení nové smlouvy dle odst. 2
písm. b) tohoto ãlánku Podmínek, je CK VICTORIA povinna bez zbyteãného odkla-
du vrátit zákazníkovi v‰e, co od nûho obdrÏela na úhradu ceny sluÏeb podle zru‰e-
ní smlouvy, aniÏ by byl zákazník povinen platit CK VICTORIA odstupné. 

âlánek VIII
ODSTUPNÉ

11.. Odstoupí-li CK VICTORIA od smlouvy uzavfiené se zákazníkem dle ãlánku II
odst. 2 písm. a), b), c) tûchto Podmínek pfied zahájením ãerpání sluÏeb z dÛvodu
poru‰ení povinností zákazníkem, je CK VICTORIA oprávnûna poÏadovat odstupné
a zákazník je povinen toto odstupné uhradit.

22.. Odstoupí-li zákazník od smlouvy s pfiedmûtem smluvního vztahu dle ãlánku
II odst. 2 písm. a) b) nebo c) tûchto Podmínek je zákazník povinen zaplatit od-
stupné.

33.. Odstupné se úãtuje z celkové ceny v‰ech objednan˘ch sluÏeb po odeãtení pfií-
padného poji‰tûní. V˘‰e odstupného je závislá na dni doruãení písemného oznámení
o odstoupení do CK VICTORIA a ãiní:
300 Kã/os./termín pfii odstoupení 63 a více dnÛ pfied zahájením ãerpání sluÏeb ce-
stovního ruchu v pfiípadû celkové ceny zájezdu do 3.000 Kã/os. vãetnû;
700 Kã/os./termín pfii odstoupení 63 a více dnÛ pfied zahájením ãerpání sluÏeb ce-
stovního ruchu v pfiípadû celkové ceny zájezdu nad 3.000 Kã/os.;
25 % pfii odstoupení ve lhÛtû 62–41 dnÛ pfied dnem zahájení ãerpání sluÏeb ce-
stovního ruchu. Minimálnû v‰ak 700 Kã/os./termín
50 % pfii odstoupení ve lhÛtû 40–21 dnÛ pfied dnem zahájení ãerpání sluÏeb ce-
stovního ruchu;
70 % pfii odstoupení ve lhÛtû 20–15 dnÛ pfied dnem zahájení ãerpání sluÏeb ce-
stovního ruchu;
90 % pfii odstoupení ve lhÛtû 14–7 dnÛ pfied dnem zahájení ãerpání sluÏeb ce-
stovního ruchu;
95 % pfii odstoupení ve lhÛtû 6–3 dny pfied dnem zahájení ãerpání sluÏeb cestov-
ního ruchu;
100 % pfii odstoupení ve lhÛtû 2 a ménû dnÛ pfied dnem zahájením ãerpání sluÏeb
cestovního ruchu.

44.. Nenastoupí-li zákazník na zájezd, ãi neãerpá-li sluÏby cestovního ruchu bez
pfiedchozího odstoupení od smlouvy nebo z dÛvodu, Ïe nesplnil povinnost dle ãlán-
ku IV odst. 2 písm. f), hradí 100 % pfiedem stanovené ceny.

55.. CK VICTORIA má právo odeãíst odstupné od sloÏené zálohy nebo zaplacené
ceny.

66.. Pfii urãení poãtu dnÛ pro v˘poãet odstupného se do stanoveného poãtu dnÛ
zapoãítává i den, kdy nastaly úãinky odstoupení od smlouvy. Do poãtu dnÛ se ne-
zapoãítává den odjezdu nebo nástupu na pfiíslu‰n˘ zájezd nebo sluÏbu.

77.. Odstoupí-li zákazník od smlouvy z dÛvodÛ kvalifikovan˘ch v pojistné smlouvû
a má-li takovou smlouvu uzavfienou, má nárok na ãásteãnou úhradu odstupného.

âlánek IX
REKLAMAâNÍ ¤ÁD

11.. Tento reklamaãní fiád upravuje zpÛsob uplatÀování nárokÛ zákazníkÛ vypl˘-
vajících z odpovûdnosti CK VICTORIA za vady poskytnut˘ch sluÏeb a jejich vyfiízení.

22.. Tento reklamaãní fiád se vztahuje na sluÏby poskytované CK VICTORIA pfiímo
nebo prostfiednictvím jin˘ch dodavatelÛ sluÏeb v rámci uzavfieného smluvního 
vztahu.

33.. Zákazník je povinen pfiípadnou vadu reklamovat bez zbyteãného odkladu u zá-
stupce CK VICTORIA v místû pobytu nebo u zástupce zafiízení poskytujícího sluÏby
tak, aby mohla b˘t vãas uskuteãnûna náprava v místû samém. Jedinû tak mÛÏe b˘t
závadn˘ stav odstranûn, sluÏba doplnûna nebo poskytnuta znovu.

44.. Rozhodne-li se zákazník uplatÀovat reklamaci po skonãení pobytu u CK VIC-
TORIA, je vhodné jiÏ v místû pobytu sepsat zápis o zji‰tûn˘ch vadách, udat jméno
pracovníka, kterému byly tyto závady na místû hlá‰eny a uvést zpÛsob, jak˘m by-
ly/nebyly vady odstranûny. Tento zápis nechá podepsat pracovníkem, u kterého va-
dy v místû pobytu reklamoval a pfiipojí svÛj podpis.

55.. Reklamaci lze podat písemnû i ústnû v prodejním místû, kde do‰lo k uzavfie-
ní smluvního vztahu bez zbyteãného odkladu, nejpozdûji v‰ak do 1 mûsíce od skon-
ãení zájezdu nebo poskytnutí poslední sluÏby. Doporuãujeme, obzvlá‰tû u sloÏitûj‰ích
reklamací, sepsat zápis o zji‰tûn˘ch vadách dle odst. 4 tohoto ãlánku Podmínek.

66.. V˘sledek reklamaãního fiízení bude zákazníkovi oznámen nejpozdûji do 30
dnÛ od data podání reklamace.

77.. NepovaÏuje-li zákazník vyfiízení reklamace za uspokojivé, je oprávnûn poÏá-
dat o pfiezkoumání správnosti postupu, popfi. pfiehodnocení vûcného vyfiízení rekla-
mace. Pfiezkoumání je provedeno v termínu do 30 dnÛ.

âlánek X
POJI·TùNÍ

11.. V cenách zájezdÛ a sluÏeb cestovního ruchu CK VICTORIA není zahrnuto po-
ji‰tûní léãebn˘ch v˘loh v zahraniãí, poji‰tûní úrazové, poji‰tûní zavazadel a poji‰tû-
ní odpovûdnosti, stejnû jako v cenách zájezdÛ a sluÏeb cestovního ruchu není za-
hrnuto poji‰tûní nákladÛ souvisejících s odstoupením od smlouvy.

22.. V‰ichni zákazníci CK Victoria mají moÏnost uzavfiít Komplexní poji‰tûní (lé-
ãebné v˘lohy, aktivní asistence, trvalé následky úrazu, ‰koda na osobních vûcech,
‰koda na zdraví, stornopoplatky) u ERV a.s. ve v‰ech prodejních místech CK Victoria
a u autorizovan˘ch prodejcÛ, se kter˘mi má CK Victoria uzavfienou smlouvu o pro-
vizním prodeji zájezdÛ pofiádan˘ch CK Victoria. Ve‰keré nároky vypl˘vající z even-
tuální pojistné události uplatÀuje zákazník u pojistitele (ERV a.s., KfiiÏíkova
237/36a, 186 00, Praha 8).

33.. V‰ichni úãastníci zájezdÛ pofiádan˘ch CK VICTORIA jsou po celou dobu ãerpá-
ní objednan˘ch sluÏeb poji‰tûni pro pfiípad úpadku cestovní kanceláfie v souladu
s ustanovením zákona ã. 159/1999 Sb.

âlánek XI
ZVLÁ·TNÍ USTANOVENÍ

Pfiedáním podepsané Smlouvy o zájezdu nebo Objednávky sluÏeb zákazník vyslo-
vuje souhlas s tím, aby CK VICTORIA v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 záko-
na ã. 101/2000 Sb. zpracovávala chránûná osobní data zákazníka, vãetnû rod-
ného ãísla.
Poskytnuté osobní údaje zákazníka je CK VICTORIA oprávnûna zpracovávat za úãe-
lem nabízení poskytovan˘ch sluÏeb a pro akviziãní ãinnost.
Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemnû od-
volat.
CK VICTORIA nenese odpovûdnost za ‰kodu zpÛsobenou poru‰ením právních povin-
ností, pokud prokáÏe, Ïe ‰kodu nezpÛsobila ona, ani jiní dodavatelé sluÏeb v rám-
ci uzavfieného smluvního vztahu, ale ‰kodu zpÛsobil 
– zákazník
– tfietí osoba, která není spojena s poskytováním zájezdu 
– neodstranitelná událost, které nemohlo b˘t zabránûno ani vynaloÏením ve‰ke-
rého úsilí, které lze poÏadovat.
CK VICTORIA si vyhrazuje právo na eventuální odli‰nosti v katalogu oproti skuteã-
nostem v prÛbûhu zájezdu, které není schopna ovlivnit a které nastaly po uzávûrce
katalogu.
CK VICTORIA si vyhrazuje právo na úpravu programu nebo ãasového harmonogra-
mu zájezdu z dÛvodu tzv. vy‰‰í moci (nepfiíznivé poãasí, silniãní kalamity, hraniãní
blokády, politické nepokoje, Ïivelné pohromy apod.)
CK VICTORIA neodpovídá za moÏné zpoÏdûní dopravních prostfiedkÛ, jakoÏ i ná-
sledky z toho plynoucí. CK VICTORIA nehradí ‰kody, které pfiípadn˘m zpoÏdûním do-
pravních prostfiedkÛ mohou zákazníkovi nastat.
Pozdní nástup na ubytování zdÛvodu zpoÏdûní dopravních prostfiedkÛ, nezadává
právo na pozdní vyklizení ubytovacího zafiízení v den odjezdu.
Katalog CK VICTORIA nabízí základní popisy jednotliv˘ch ubytovacích zafiízení zpÛ-
sobem odpovídajícím skuteãnosti. Na vyÏádání je moÏno poskytnout i dal‰í infor-
mace.
Ubytování zákazníka v místû pobytu probíhá v plné kompetenci ubytovatele – po-
skytovatele sluÏeb. CK nemá ve vût‰inû pfiípadÛ pfiím˘ vliv na urãení konkrétního po-
koje nebo apartmánu. PoÏadavky zákazníkÛ na ubytování v konkrétním pokoji, a-
partmánu, mobilihomu, chatce, karavanu nebo stanu mÛÏe CK VICTORIA zajistit
pouze v rámci sv˘ch moÏností po pfiedchozí dohodû. Nesplnûní poÏadavku na kon-
krétní ubytovací jednotku, stejnû tak jako poÏadavku klienta uvedeného na smlouvû
v sekci poznámky, nezadává v Ïádném pfiípadû na moÏnost odstoupení od uzavfie-
né smlouvy ze strany zákazníka bez povinnosti hradit odstupné.
Fakultativní sluÏby uvádûné v nabídkovém katalogu CK VICTORIA nejsou pfiedmû-
tem smluvního vztahu. Jedná se o sluÏby doplÀkové, hrazené v místû pobytu, na
kter˘ch je úãast dobrovolná a CK VICTORIA nenese odpovûdnost za jejich prÛbûh.
NemoÏnost ãerpat nûkterou z nabízen˘ch fakultativních sluÏeb z dÛvodu sezónnos-
ti, malé obsazenosti apod., nezadává v Ïádném pfiípadû právo na zmûnu podmínek
Smlouvy o zájezdu/Objednávky sluÏeb, ani na moÏnost odstoupení od uzavfiené
smlouvy ze strany zákazníka bez povinnosti hradit odstupné. Reklamace fakulta-
tivních sluÏeb je moÏná pouze v místû pobytu u jejich poskytovatele.
V pfiípadû ztráty nebo odcizení cestovních dokladÛ v prÛbûhu zájezdu je zákazník
povinen si na vlastní náklady obstarat potfiebné náhradní doklady. CK VICTORIA je
povinna mu b˘t pfiitom nápomocna.
Zákazník v˘slovnû bere na vûdomí a souhlasí s tím, Ïe cestovní kanceláfi je opráv-
nûna v souladu s ust. § 84 a násl. zákona ã. 89/2012 Sb., obãansk˘ zákoník,
v platném znûní (dále jen „obãansk˘ zákoník“) kdydoliv v prÛbûhu zájezdu pofiizo-
vat obrazové (zejména fotografické), zvukové a zvukovû obrazové záznamy zá-
kazníka (tj. vãetnû v‰ech prvkÛ a projevÛ jeho osobnosti); cestovní kanceláfi je opráv-
nûna v‰echny takto pofiízené záznamy v prÛbûhu zájezdu i kdykoliv po jeho skon-
ãení v nezbytné mífie retu‰ovat i jinak upravovat a v pÛvodní i pfiípadnû takto zmû-
nûné podobû je zvefiejÀovat ve v‰ech druzích sv˘ch propagaãních materiálÛ (ti‰tûné
katalogy, letáky, webové stránky, sociální sítû, newslettery apod.) a takto je ‰ífiit
v‰emi v úvahu pfiipadajícími zpÛsoby, a to samostatnû i ve spojení s jin˘mi záznamy,
díly a prvky. V‰echny souhlasy uvedené v tomto ustanovení jsou udûleny v územnû
a mnoÏstevnû neomezeném rozsahu, jakoÏ i na neomezenou dobu, resp. aÏ do je-
jich pfiípadného odvolání ze strany zákazníka v souladu s ust. § 87 obãanského zá-
koníku. V‰echny souhlasy jsou zákazníkem udûlovány bezplatnû.
Pfii zakoupení zájezdu, jehoÏ organizátorem je jiná cestovní kanceláfi v síti prodejen
CK VICTORIA, pfiijímá zákazník V‰eobecné smluvní podmínky organizující CK.

âlánek XII
P¤ECHODNÁ A ZÁVùREâNÁ USTANOVENÍ

Tyto V‰eobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a úãinnost dne 1. 12. 2015
a nahrazují V‰eobecné smluvní podmínky ze dne 1. 11. 2015. 
Ve‰keré údaje a informace o sluÏbách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají
skuteãnostem znám˘m ke dni 1. 12. 2015 a jsou ve shodû s platn˘m právním fiá-
dem âR. Zákazník sv˘m podpisem na Smlouvû o zájezdu/Objednávce sluÏeb stvr-
zuje, Ïe tûmto Podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

V Brnû, 1. 12. 2015 Ing. Ladislav Jar˘, CK Victoria

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VW Crafter
19 míst, Euro 4

BOVA Futura
49 míst, Euro 2

BOVA Magiq
49 míst, Euro 5

VDL Bova Futura 2
53 míst, Euro 5

SETRA 328 DT
75 míst, Euro 2

SETRA S 515 HD
49 míst, Euro 6

SETRA 431 DT
83 míst, Euro 3

SETRA 431 DT
78 míst, Euro 4

SETRA 431 DT
78 míst, Euro 5

SETRA 431 DT
81 míst, Euro 6
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