
VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA AUTOBUSOVÝCH A LETECKÝCH 
ZÁJAZDOCH CK ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, s. r. o. V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 

Veľká Británia a Írsko 
1. Zmluvný vzťah 
Zmluvný vzťah medzi CK ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, s.r.o. (ďalej len ako 
usporiadateľ) a fyzickými alebo právnickými osobami (ďalej len ako 
zákazníci), sa riadi ustanovením Občianskeho zákonníka a je upravený 
zmluvou o zájazde a týmito Všeobecnými podmienkami účasti na 
autobusových a leteckých zájazdoch CK ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, s.r.o. 
v školskom roku 2017/2018. 

2. Uzavretie zmluvy, potvrdenie účasti a platba 
Zmluvný vzťah medzi usporiadateľom a zákazníkom vzniká na základe 
správne vyplneného a zákazníkom podpísaného (v prípade právnickej 
osoby tiež opečiatkovaného) formulára zmluvy o zájazde, ktorá je 
uzatvorená okamžikom jej prijatia a pripojením podpisu usporiadateľa. 
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je vyplnený formulár „Zoznam účastníkov“. 
V prípade, že zákazníkom nie je školské zariadenie, musí za maloleté 
osoby zmluvu podpísať ich zákonný zástupca. Uzatvorením zmluvy 
o zájazde sa usporiadateľ zaväzuje zákazníkovi zabezpečiť služby 
v dohodnutom rozsahu a kvalite. Ak je vypísaný zájazd v dobe odoslania 
vyplneného formulára zmluvy o zájazde usporiadateľovi plne obsadený, 
môže byť zákazník zaradení na miesto náhradníka. O takejto skutočnosti 
sa zaväzuje usporiadateľ zákazníka informovať bez zbytočného odkladu 
po získaní vyplneného formulára zmluvy o zájazde. Obsahom takéhoto 
zmluvného vzťahu je právo zákazníka byť zaradený do zájazdu, pokiaľ sa 
uvoľní miesto. Ostatné práva sa na náhradníka vzťahujú iba v primeranej 
povahe veci. V prípade zaradenia zákazníka do zájazdu sú zmluvné 
strany viazané zmluvnými zjednaním v plnom rozsahu.  

3. Cena 
Po uzatvorení zmluvy o zájazde je zákazník povinný zaplatiť zálohy na 
cenu zájazdu vo výške a termínoch uvedených v zmluve o zájazde. 
Porušenie povinnosti zákazníka uhradiť jednotlivé zálohy na cenu zájazdu 
je porušením povinnosti zákazníka, pre ktoré je usporiadateľ oprávnený od 
zmluvy o zájazde odstúpiť. Cena zájazdu je zmluvná cena medzi 
zákazníkom a usporiadateľom. Cena zahŕňa iba tie služby, ktoré sú pre 
každý zájazd menovite uvedené. Za služby, ktoré sú súčasťou zájazdu 
a ktoré zákazník alebo niektorý z účastníkov zájazdu nevyužije, sa 
náhrada neposkytuje. 

Usporiadateľ je oprávnený zvýšiť cenu zájazdu a to najneskôr do 
dvadsiateho prvého dňa pred zjednaným okamžikom zahájenia zájazdu 
z dôvodu zvýšenia ceny za dopravu vrátane pohonných hmôt, alebo 
platieb spojených s dopravou (letiskové, prístavné alebo iné príplatky) 
alebo zmeny zmenného kurzu českej koruny o viac ako 10%. V prípade, 
že zákazník nesúhlasí so zmenou ceny zájazdu z dôvodu zvýšenia ceny 
za dopravu alebo platieb spojených s dopravou o viac ako 10%, má 
zákazník právo od zmluvy odstúpiť a to do 5 dní odo dňa oznámenia 
zmeny ceny usporiadateľom zákazníkovi.  

4. Zmena dohodnutých služieb 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo uskutočniť zmeny jednotlivých služieb, 
pokiaľ tieto zmeny nie sú závažné a neovplyvňujú celkový charakter ani 
dohodnuté podmienky zájazdu. Takéto zmeny nie sú zmenou zmluvy 
o zájazde. 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán 
a) Zákazník je oprávnený 

 vyžadovať poskytnutie služieb výslovne zahrnutých do programu a ceny 
zájazdu 

 byť zoznámený so všetkými prípadnými zmenami 

 kedykoľvek pred uskutočnením zájazdu za predpokladu splnenia storno 
podmienok odstúpiť od zmluvy 

b) Zákazník je povinný 

 zaplatiť usporiadateľovi dohodnutú cenu zájazdu vo výške a termínoch 
dohodnutých v zmluve o zájazde, zaistiť aby všetci účastníci zájazdu 
mali u seba po celú dobu zájazdu platný cestovný doklad a učiniť všetko 
preto, aby v priebehu svojho pobytu v hostiteľskej rodine (hoteli, hosteli) 
a pri ceste autobusom/lietadlom nespôsobili žiadnu škodu. V prípade, 
že škodu v mieste ubytovania alebo v autobuse/lietadle spôsobí, je 
zákazník alebo účastník zájazdu povinný túto škodu uhradiť. 

 správať sa tak, aby správanie zákazníka nebolo v rozpore so zákonmi 
navštívenej krajiny a zákonmi Českej republiky a chovať sa slušne 
k ostatným účastníkom zájazdu. 

  porušenie týchto povinností je považované za porušenie povinností 
zákazníka, pre ktoré je usporiadateľ oprávnený od zmluvy o zájazdu 
odstúpiť. Náklady spojené so zrušením zmluvného vzťahu nesie 
v takýchto prípadoch v plnej výške účastník zájazdu. 

c) Usporiadateľ je povinný 

 poskytnúť služby výslovne zahrnuté v programe a cene zájazdu 
v súlade so zmluvou o zájazde 

 bez zbytočného odkladu oboznámiť zákazníkov o prípadné zmeny 
programu zájazdu a rozsahu služieb 

6. Zrušenie zájazdu zákazníkom  

 Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť zo zákonných dôvodov, ak tak 
stanoví zmluva o zájazde alebo tieto všeobecné podmienky.  

V prípade odstúpenia zákazníka od zmluvy z iného dôvodu než 
porušenie povinností usporiadateľa, prípadne odstúpenia 
usporiadateľa od zmluvy z dôvodu porušenia povinností zákazníka 
alebo z dôvodu zvýšenia ceny zájazdu podľa čl. 3 týchto všeobecných 
podmienok, je zákazník povinný zaplatiť usporiadateľovi odstupné – 
storno poplatok. Storno poplatok sa účtuje za každého účastníka 
autobusového zájazdu do Veľkej Británie a Írska vo výške: 
- viac ako 60 dní pred stanoveným odjazdom ............................... 40 € 
- 59-30 dní pred odjazdom ............................................................ 80 € 
- 29-22 dní pred odjazdom .................................. 40 % z ceny zájazdu 
- 21-15 dní pred zájazdom  ................................. 50 % z ceny zájazdu 
- 14 a menej dní pred odjazdom ........................ 100 % z ceny zájazdu 

 Storno poplatky sa účtujú za každého účastníka leteckého zájazdu do 
Veľkej Británie vo výške 100 % z prvej zálohy podľa zmluvy o zájazdu 
plus: 
viac ako 60 dní pred stanoveným odjazdom .................................. 40 € 
59-30 dní pred odjazdom .............................................................. 80 € 
29-22 dní pred odjazdom ...............................40 % z doplatku zájazdu 
21-15 dní pred zájazdom ...............................50 % z doplatku zájazdu 
14 a menej dní pred odjazdom ..................... 100 % z doplatku zájazdu 

Storno poplatok zákazník neplatí v prípade postúpenia zmluvy 
v zmysle ust. § 2532 o.z.. V tomto prípade platí zákazník iba náklady 
spojené so zmenou knihovania u leteckej spoločnosti. Obdobne je 
zákazník povinný uhradiť náklady spojené so zmenou knihovania 
u leteckej spoločnosti pri zmene jednotlivého účastníka zájazdu. 

V prípade autobusových zájazdov je zmena zákazníka, alebo 
jednotlivého účastníka bezplatná. 

 Zrušenie zájazdu zákazníkom zo zdravotných dôvodov účastníka 
musí byť usporiadateľovi nahlásené písomne alebo emailom pred 
odjazdom. V opačnom prípade nemusí poisťovňa poskytnúť plnenie 
z poistenia storna. 

7. Zrušenie zájazdu zo strany usporiadateľa 

 Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť zájazd a to najneskôr 10 dní 
pred jeho zahájením, v prípade, že nie je dosiahnutý minimálny počet 
účastníkov 42 alebo uskutočnenie zájazdu nie je po vyčerpaní 
všetkých možností z dôvodu prekročení hranice hospodárnosti 
uskutočniteľný.  

 Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku vyššej 
moci, tzn. z dôvodu, ktorým nebolo možné zabrániť, alebo je pri 
uzatváraní zmluvy predvídať (nepriaznivé klimatické alebo politické 
podmienky, prudké záplavy, vojnové ohrozenie atď.). 

 Vo vyššie uvedenom prípade usporiadateľ vráti zákazníkovi bez 
zbytočného odkladu všetky zákazníkom uhradené finančné 
prostriedky na cenu zájazdu.  Zákazník berie na vedomie, že 
v takýchto prípadoch nemá nárok na ďalšie náhrady.  

8. Reklamácia služieb 
V prípade, že zájazd nemá vlastnosti, o ktoré usporiadateľ zákazníka 
uistil alebo ktoré zákazník odôvodnene očakával, je usporiadateľ 
povinný zjednať nápravu. V priebehu zájazdu je zákazník povinný 
prípadnú reklamáciu nedostatku uplatniť bez zbytočného odkladu tak, 
aby mohla byť zjednaná náprava na mieste samotnom. Obracia sa 
teda na zástupcu usporiadateľa alebo sprievodcu. Prípadne, vyžaduje 
to povaha reklamácie, uplatňuje zákazník reklamáciu v sídle 
usporiadateľ, a to najneskôr do 1 mesiaca po návrate. 

9. Poistenie 
V rámci ceny zájazdu sú zákazníci po dobu konania zájazdu poistení 
na základe zmluvy, uzatvorenej medzi usporiadateľom a ČSOB 
Pojišťovna, a. s. Podmienky a cena tohto poistenia sa riadi zmluvným 
zjednaním ČSOB Pojišťovny, a. s. Poistné podmienky poistenia 
liečebných nákladov tvorí prílohu záväznej prihlášky (cestovnej 
zmluvy). Vyššie plnenie tohto zdravotného poistenia je 3 000 000 Kč – 
z toho 5 000 Kč na neodkladné ošetrenie zubov, 3 000 000 Kč na 
repatriáciu a 3 000 000 Kč na zdravotnú starostlivosť. 

Okrem liečebných nákladov po novom v rámci ceny zájazdu 
usporiadateľ zaisťuje  

 poistenie zodpovednosti za škodu občanov spôsobenú pri cestách a 
pobytu  

 úrazové poistenie zákazníka alebo účastníkov zájazdu 

 poistenie batožiny 

 poistenie storna zájazdu v prípade zrušenia zo zdravotných 
dôvodov zákazníka alebo účastníka zájazdu 

Poistením vzniká zmluvný vzťah medzi zákazníkom a poisťovňou, 
usporiadateľ je iba sprostredkovateľom pri zjednávaní poistnej zmluvy. 

10. Záverečné ustanovenie 
Podpisom zmluvy o zájazde zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s 
týmito Všeobecnými podmienkami účasti na autobusových a leteckých 
zájazdoch CK Školní zájezdy. 


