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Soubor sluŽeb ceslo\niho rLlchu. ktcré isou Vi i ln nabízcl ly ' přcdslavui i zírjezd podle Zákona Ó' l59/]999 sh. o nčklcrjch l
podmínkách podnikáni a o \ ' ikonLl něl iterých činnoslí V oblastj cestovního ruchu. Vc Znční pold!. iŠích předIisu. ktc|! pro\.Ldi l
snlčrnici ( EU) 20l5i2302

Budete nloci uplatnit veškerá píáva' ktclá pro Vás vyplývají z právl ic lr přcdpisú D\'ropskó unic týkaiícich sc Zái.7Clú'
Cestovní kancelář Kel lner Písek s' r '  o. ICo 260 49 538 5e sidlem Jungmannova 33' j97 0l |,ísek. zapsaná v obchodnir l
reisl ř iku vcdel]ýln Krajskýtn soudem vCcskjch Bud.. ' jorrclch doddiI C. v|oŽ|.a l l l34 ponese pl iou odpo\'ědnost Za řádnó
poskytnutí sluŽeb zahrnutých do zájezdU-

Cestovni kancelář Kel lner Písek s' l ' '  o' ICo 260 49 538 se sidlcm Jungnlanno\'a 3]. 397 0l Í'ísek. Zapsaná v obchodÍ]ím
reistř iku Vedeným Křalským soudcm v Ceských Buděiovicích rloddi l C. vloŽka l l|]4 má zc 7ákona povinnost Zai ist i l
ochranu pro př ipad úpadku (poi ištěni ZáÍuk)' ncbo bankor'ní záruka). na základě. které Váln bl|doL| vráccnY uskutc.nénÚ
platby Za sluŽby' kteró Vám nebyly poskytDL|ty Z důvodU jci iho úpadku. a pokud.jc součástí zájezclr 'r c]oprava. bL|de 7ai iŠ1ěna
VaŠe

Základní práva zák^zník^ podle zákona č. 159/1999 sb. a zákona č. 89l20|z sb' '  v €  znění Pozdějšich předpisů
(občanský zákoník)

Před uzavřením smlouvy o zájezclrr obclr 'ži zákazník vŠecllny nezbytné inlbrmace o záiezdu podle $ 9a zákona č' l59/l999
sb.' o některých podminkách podnikání a o výkonu nčktclých činnosti v oblasti oestovního ruchu. ve zrěItí pozdčišich
předpisů. tj. např. misto určenicasty nebo pobytu. dopravní prostředky. Llbytování. slravováni a další'

- CestoVní kancelář odpovídá Zákazníkovi za řádnó poskyfiutí VŠech ceslovních sIuŽeb Zahrnutýcl,] Vc sn,]loL|Vě o zájczc. ' .

_ Zákazník obdlŽí tel9lbnní čislo pro nalóhavé případy nebo [ldaie o konlak|nin] n]ístu. kdc sc můŽc spoi it s ocstovní
kance]áří nebo ccstovní agenturou. kter.1 ZpIostřcdkovala plodci Záiczdu'

Záka^ik mt!Že s př iměřeným předstjhem a případně
jinou osobu.

_ Cenu Zájezdu 1ze zvýŠit jen V přípa(lč konkrétního 2r'ýšeni rrákladŮ (například cen ptrhonných hmot) a pokud.je 10 výslovnó
stanoveno ve srnlorrvě o zájezclu. a10 neipozděi i 20 dní přcd zahájenim záiezdu' Překročí-l i  cenové zvýšení 8 7o ceny
z'í\ezdu. múž.e zákaznik od smlou\,y odsloL|pi l '  Vyhladi l i  s i  ccstovni kancc]i i ř  právo ni i  zvýŠcní cel l),Záiczdu. m.r Zákazník
V připadč sniŽenípříslušných nákladů právo l]a slevu z ceny 7a.jezdu'

_ Zákazník můŽe od smlouvy odstoupi1 bcZ Zaplaccní odstupnóho (slorno poplatku) a Ziskat Zpět V9škeré platb}'. pokuc] došl()
k výrazné Změně jakéhokoli zásac1ního plvktr Záiezdu. sVi, i imkou cony' Pokud costovní kancclář přcd lahájcnim
poskytoVániZájezdu tcnto Záiczd zruši. t lá zákaznik pt.ávo na vráoení ceny Záiczdu a př ipadl,]ě na náhradu Škod1'

_ Zákaznik můŽe od sn1louvy odstoupit bcz zaplaoeni odstt lpného (slorno poplatku) přcd ZahájcDíln Zájczdu. . iest1iŽc v místč
určeDi cesty nebo pobylu nebo .jcho bozl]rostřcdl]ín,] okolí nastaly nevyhnutclné a mimořádné okolnosti. ktct.ť tnlr! i
významrrý dopad na poskylováni Záiezdu nebo na přcpravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytrrou-Ii
se v místě uřčenícesty nebo pobylu závaŽné bezpcčnostní pťob|énly. které by mohly zájezd ovl ivni1)'

Zákaznik rnŮže před zaháicním poskytování Zájezdu od sn]louvy odstol lpit '  pokl|d zaplati př imčřcnó a zdťrvodnitclnó
odstupné (storno poplatck).

_Pok d nelze po zaháieni poskyloVání Záiczdu poskytnol|t . jcho podstahlé prvky v sol l ladl l  sc snrlouvou. nrusi býl
zákaznikovi nabidnuto vhoclnó náhradní řcšoní bcz dalšich nákjaclů- Zákazrl ik může o.l smlouvy odstol lpi l  bez Zapl i iceni
odstupného (stono poplatku). pokud neisou sluŽby poskytovány v souladu se smlouVoLl. př ičemŽ tato skL|tcčnost po.lstatnč
ovlivňuje pInění sluŽeb Zahrnutých do záiezdu a cestovní kancelář ncposkytIa vhodné l1áhradni řcšení.

V případě neposk)'tnutíncbo nesprávnóho poskytnutí slLlžcb ceslovního ruchu zahrnutých do 2áiezdu lni i  Zákaznik právo nl
sleVu z ceny zájezdu' náhradu Škody nebo obojí'

cestovní kancel i i ř  má povinnost posk}1nou1 pornoo' pokud se Zákaznik oci1l le v ncsnáZích'

_ocitne-]i se cestovní kancelář v Ítpaclku. brrc1e zákaznikovi vráccna Zaplacani i Záloha ncbo ccna ZáicZdL| Včc1Dč ccny
Zaplacené za poukM na záiezd v příPa.lě neuskutečnění záiezdu. ncbo rozdíl nlczi Zaplaccnou ccnol| Zájczdu a ccnol|
čá51eěně poskylnulého záiezdu v případě. Že k úpadku došIo po zalráicni poskytování zájczdu' ocitnc-l i  sc cestovní kance|ář
v Úpadku po zaháieni poskytová-ní zájezdu a.je-l i  součás1í záiczdLl dopr.ava. bude zaIištěna repa|riace zi ikazníka' c]e\loVní
kancelář Kel lner Písek s' r. o' Ico 2ó0 49 538 sc sídlem Jungrnannova 33. 397 0l Pisck. zapsaná v obchodním rcistř iku
vedeným Krajskýn sorrclern v Čcských Buděiovioíoh cloddi l C. vloŽka l l l34 si zai is l i la ochranu plo případ ťlpacrlu
(poi ištčni zářuky nebo bankoJDí Záruka) u subjcktu UN]QA pojišt'ovna. a.s.. L]v|opská l]o/8 |0. lÓ0 l2 Praha Ó. lČo: 492
404 80. https://www.uniqa'o.Ž. zastol lpené společností I iIDUClA. s.r.o'. lI lavl) i  68l/Q?' l4l 0U |]rrha 4' lCc, 2?0 82 I2l.
httD|//www'Íjducia.cz]. kontaktní údaie: adrcsai FlDUcIA, s,r 'o' Národni l řída l0. I l0 00 I 'raha l. |elel i)nni číslo +420 272
l0l 020,'e-mail adrcsa: fulggi4Qfufug!4.g2 'Na tento subiekt se zákazník múŽe obl.itit v případě. Že byly sluŽby ce51ovního
ruchu odeořenv z důvodLl úDadkl l cestovní kanceláře'

po uhrazení doclatcČných nákladů postoupi l s lnlol lvu o Zá.iezdu na
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směrnice Evřopského parlamentu A Rldy (f,U) 20l5i2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. l59i |999

Sb.' o některýcir podminkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č.
l r t/20l8 sb.'a s )521 až2549Á zákona ě. 89/2012 sb., občanský zákoník' ve znění zákon. č' 1l U20l8 sb. dostÚpnými
na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato íorma zveřejnění má informativní
charakter.


