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SMLOUVA O ZÁJEZDU  platné od 1. 1. 2023  

uzavřená dle §2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění 
Cestovní kancelář je řádně pojištěna proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. 

Variabilní symbol (číslo smlouvy - 

rezervace nebo č. FA): 
 

 

Smluvní strany 

Pořadatel: Provizní prodejce (razítko): 

 
Kellner Písek, s.r.o.,  
Jungmannova 33, 397 01 Písek, Tel.: 382 216 216 
e-mail: info@kellnerck.cz, web: http://www.kellnerck.cz 
Zapsána u KS v ČB dne 31. 8. 2004, C11134, IČ: 260 49 538, DIČ: CZ26049538 

ČSOB 178452434 / 0300, Komerční banka 78-0437 460 237 / 0100 

Zákazník (objednavatel):  

Příjmení:   Datum narození:  

Adresa (včetně PSČ):  

E-mail:  Telefon:  

Cestovní služba 

Stát:  Místo:  Termín:  

Název ubytování:  Stravování: 

 

Počet cestujících: 

 
Typ pokoje/apartmánu:  

Doprava: Nástupní místo:  

Spolucestující 

1. Příjmení:  Jméno:  Datum narození:  

Adresa (včetně PSČ):  Telefon:  

2. Příjmení:  Jméno:  Datum narození:  

Adresa (včetně PSČ):  Telefon:  

3. Příjmení:  Jméno:  Datum narození:  

Adresa (včetně PSČ):  Telefon:  

4. Příjmení:  Jméno:  Datum narození:  

Adresa (včetně PSČ):  Telefon:  

5. Příjmení:  Jméno:  Datum narození:  

Adresa (včetně PSČ):  Telefon:  

Rozpis cen služeb 

Objednané služby, příplatky, slevy Počet Základní cena Cena celkem 

    

    

    

    

    

Pojištění    

    

Cena celkem     

Zvláštní požadavky (bez garance):  

 

 Částka v Kč Forma úhrady Zaplaceno dne Pokyny odeslány 

Záloha     

Doplatek    
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Při platbě uvádějte jako variabilní symbol číslo smlouvy (rezervace) nebo variabilní symbol faktury.  
Číslo účtu ČSOB 178452434 / 0300, Komerční banka 78-0437 460 237 / 0100. 

 

Nabídka zájezdů a cestovních služeb je uvedena na adrese www.kellnerck.cz, v provozovně Kellner Písek s.r.o. 
Jungmannova 33, Písek nebo u autorizovaných prodejců. Orientační nabídka je také v katalogu pro rok 2021 v tištěné či 
elektronické podobě, která je volně ke stažení na oficiálních webových stránkách cestovní kanceláře. Podpisem této 
smlouvy stvrzuji, že jsem vzal/a na vědomí informace uvedené na webové stránce www.kellnerck.cz a dodatečné 
písemné nabídce.  

 
Svým podpisem na této smlouvě souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře Kellner Písek 
s.r.o., dále VSP, které tvoří nedílnou součást této smlouvy. Součástí VSP je reklamační řád a souhlas se zpracováním 
osobních údajů způsobem, který určuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o 
ochraně osobní  údajů - General Data Protection Regulation (GDPR). Na základě zmocnění uděluji uvedený souhlas 
rovněž jménem všech spolucestujících osob. Současně prohlašuji, že mi byl sdělen rozsah sjednaného pojištění 
cestovních služeb, že jsem se seznámil se všemi charakteristickými znaky o místě pobytu, ubytování, poloze, kategorii, 
stupni vybavenosti ubytování a rozsahem stravování a dopravy a seznámil jsem se s informacemi před uzavřením 
smlouvy. 

 

Doplatek je nutné uhradit hotově nebo na účet provozovny, kde smlouvu uzavřete nejpozději 30 dnů před realizací 
zájezdu, v případě rezervace zájezdu kratší než 30 dnů před plánovaným odjezdem/odletem na zájezd je celková cena 
zájezdu splatná společně s uzavřením smlouvy o zájezdu. 

 

Výše odstupného (tzv. storno poplatky) 

 

Doba před stanoveným odjezdem, ve které CK 
obdržela zrušení  

Odstupné (stornovací poplatek) 

60 dnů a více skutečně vzniklé náklady, nejméně však 500 Kč/osobu 

Od 59 do 45 dnů 
skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10 %, minimálně 
500 Kč/osobu 

Od 44 do 30 dnů 
skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 % z ceny 
cestovní služby 

Od 29 do 15 dnů 
skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z ceny 
cestovní služby 

Od 14 do 7 dnů 
skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z ceny 
cestovní služby 

6 dnů a méně 100 % z ceny cestovní služby 

U leteckých cestovních služeb v době 44–7 dnů skutečně vzniklé náklady, nejméně však cena letenky 

 

 

Datum:  Podpis objednavatele:  Razítko a podpis prodejce: 

http://www.kellnerck.cz/
http://www.kellnerck.cz/

