
 
 
 
 
 
 
 

SMLOUVA O ZÁJEZDU
SMLOUVA O SLUŽBĚ CESTOVNÍHO RUCHU

Uzavřená dle zákona č.89/2012, Občanský zákoník a dle zákona 159/99 Sb. v platném znění.

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE ČÍSLO SMLOUVY (variabilní symbol platby)

CK Erbia - Ing. Radmila Blažíková                               
Františkánská 7,602 00 Brno 
Tel.: 542 214 140, 603 487 831 
e-mail: erbia@ckerbia.cz, www.ckerbia.cz 
IČ: 620 93 738, DIČ: CZ 6854221396 
Bank. spojení: ČSOB 101844835 / 0300 
Živnostenský úřad Brno, 16.3.1995, č.j. K/19064/01 

ZÁKAZNÍK - OBJEDNATEL
Příjemní a jméno: Datum nar.: Č. pasu.

Adresa: PSČ: St. přísl.ČR

Telefon: zaměst./bydl.: Mobil: E-mail:

PŘIHLAŠUJI K ZÁJEZDU/POBYTU DALŠÍ OSOBY:
Příjemní a jméno: Datum narození: Číslo pasu: Telefon: Adresa: město, ulice č., PSČ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ZÁJEZD/LETOVISKO

UBYTOVÁNÍ – název, kategorie, typ:

DOPRAVA: Termín: Nástup/Výstup:

STRAVOVÁNÍ:

POJIŠTĚNÍ:

FAKULTATIVNÍ A DALŠÍ SLUŽBY (DRUH A ROZSAH)

1.

2.

3.

SLEVY

TERMÍN  POČET NOCLEHŮ

CENOVÝ  ROZPIS             POČET OSOB  CELKEM

PLATBA                    ČÁSTKA SPLATNOST DATUM ÚHRADY ZPŮSOB ÚHRADY CENA CELKEM

ZÁLOHA     Zákazník je povinen uhradit platbu. Úhradu provede sám
(hotově, složenkou na účet nebo adresu, bankovním převodem nebo

DOPLATEK Obchodnímu zástupci CK Erbia). Za řádnou a včasnou úhradu platby
odpovídá vždy zákazník.

POZNÁMKA A UPOZORNĚNÍ: ÚDAJE CK

ODESLÁNÍ POKYNŮ DNE 

STORNO DNE

STORNO POPLATEK

Prohlašuji, že souhlasím se Všeobecnými podmínkami CK Erbia, které jsem pevzal jako nedílnou souást této smlouvy, a to za všechny osoby uvedené v této smlouv , které mne k uzavení této smlouvy zmocnily. Dále stvrzuji, že mi byl pedán píslušný katalog CK s 
platným ceníkem (eventueln  jiný typ nabídky téže CK) s uvedením hlavních charakteristických znak  ubytovacího místa a obsahem ceny a byl jsem s touto charakteristikou, která je nedílnou souástí této smlouvy, seznámen. Dále potvrzuji, že jsem byl seznámen s 
pojistnými podmínkami pojišovny. Generali Pojišovna, a.s. osv duje sjednání povinného pojišt ní záruky v d sledku úpadku cestovní kanceláe ve smyslu zákona .159/99 Sb., íslo pojistné smlouvy 1710600105. Toto osv dení nahrazuje doklad pro pojišt né osoby. Tato 
smlouva je souasn  dokladem o pojišt ní podle § 6 odst. 3 zák. .159/99 Sb. Podpisem VSP ud luji Souhlas se zpracováním citlivých osobních údaj  (jméno, datum narození, adresa, telefon, email) pro úely nabízených produkt  a služeb CK a poskytovaných informací o 
aktivitách CK a to po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let  od ukon ení platnosti smluvních vztah . Tento souhlas  se zpracováním osobních údaj  je možné kdykoliv odvolat zasláním písemného odvolání souhlasu. Údaje budou zpracovány ve smyslu  platných 
právních pedpis  o ochran   osobních údaj  a Naízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Veškerou korespondenci vedeme s úastníkem . 1 uvedeným na této smlouv .

DATUM: PODPIS ZÁKAZNÍKA: PODPIS CK
(PRODEJCE):
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Všeobecné smluvní podmínky C K Erbia
I) Úvodní ustanovení zájezdu pokud záměrně narušuje aodmítá respektovat ubytovací řád jednotlivých ubytovacích zařízení, pokud naru-
Všeobecné smluvní podmínky (dále je VSP) cestovní agentury Ing.Radmila Blažíková – CK Erbia, se sídlem Františkánská šuje průběh zájezdu či zásadně poruší zákony dané země. Zákazník bere navědomí, že CKE použije veškeré dostupné
498/7, 602 00 Brno, IČ 62093738 (dále jen CKE) se řídí zejména zákonem č.40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. legální postupy v dané zemi proti nevhodnému chování zákazníka a že veškeré náklady spojené s výše uvedeným
159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, oba ve znění pozdějších předpisů, a záko- jednáním jsou plně ve finanční režii zákazníka.
nem č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník (dále jen NOZ), dle kterého se tyto VSP považují zanedílnou součást Smlouvy
o zájezdu ve smyslu § 2521 a násl. NOZ, cestovní agentura Ing. Radmila Blažíková – CK Erbia se považuje za pořadatele
zájezdu azákazník se považuje zazákazníka vesmyslu §2521 anásl. NOZ.

VI) Odstoupení od smlouvy zákazníkem
• zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu odstoupit od uzavřené smlouvy s CKE (stornovat zájezd nebo

službu). Odstoupení musí být písemné. Smluvní vztah je zrušen aúčast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení

• Smluvní vztah mezi CKE azákazníkem vzniká nazákladě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané ihned. Po odečtení odstupného z celkové ceny zájezdu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Pokud by
písemné Smlouvy o zájezdu (která slouží také jako Potvrzení o zájezdu ve smyslu § 2525 OZ) / závazné přihlášky (dále výše odstupného byla vyšší, než zaplacená záloha, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného. Výše
jen smlouva) potvrzené CKE. Předáním vyplněné apodepsané smlouvy zákazník stvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní odstupného závisí nadobě, kdy CK obdržela požadavek zákazníka nazrušení (storno) zájezdu, a to:
podmínky uznává asouhlasí snimi. • při stornování v období do 61 dne před začátkem zájezdu nebo započetím poskytování služeb – 500 Kč zakaždou osobu

• Smlouva se podpisem zákazníka stává pro něj závaznou. U nezletilých osob do 18 let musí smlouvu podepsat jejich • při stornování vobdobí od60 do31 dne před začátkem zájezdu nebo započetím poskytování služeb – 25% zcelkové ceny
zákonný zástupce. Smlouva platí a je závazná i pro osoby naní uvedené. Zasmluvní závazky dalších přihlášených osob • při stornování vobdobí od 30 do16 dne před začátkem zájezdu nebo započetím poskytování služeb – 50% zcelkové ceny
ručí zákazník jako za své vlastní. Kuzavření smlouvy o zájezdu dojde v okamžiku podpisu a razítka smlouvy ze strany • při stornování vobdobí od 15 do 8 dne před začátkem zájezdu nebo započetím poskytování služeb – 80% zcelkové ceny
cestovní agentura (pořadatele). Potvrzením smlouvy se CKE zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém • při stornování vobdobí od 7 dne améně dne před začátkem zájezdu nebo započetím poskytování služeb – 100%celkové
rozsahu akvalitě. ceny

• Zákazník je oprávněn si nechat předložit dokument, který osvědčuje způsobilost prodejce uzavírat smlouvy o zájezdu Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena, tj. cena včetně všech objednaných služeb.
jménem CKE, pro kterou je zájezd zprostředkován. Pro určení počtu dnů pro výpočet odstupného se dostanoveného počtu dnů započítává i den stornování, ale nezapočítává

• Katalogy anabídkové listy zájezdů jsou vydávány vevelkém předstihu. CKE si proto vyhrazuje právo oznámit před uza- se den začátku poskytování služeb.
vřením smlouvy změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. Vpřípadě, kdy se údaje ve smlouvě av katalogu odlišují, Pokud má zákazník sjednáno komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu, má se za to, že tato služba
jsou závazné údaje uvedené ve smlouvě. Zákazník svým podpisem pod smlouvou stvrzuje, že převzal katalog (nabíd- (pojištění) je čerpána od podpisu smlouvy jako celek. Vpřípadě storna zájezdu se cena pojištění zákazníkovi nevrací ani
kový list) CKE, který obsahuje bližší údaje o zájezdu (nebo získal potřebné informace na www.ckerbia.cz stránkách nespadá do výpočtu odstupného, neboť služba je čerpána adodavateli uhrazena v plné výši.
nebo vdodatečné nabídce zájezdu) adoklad o pojištění cestovní agentura proti úpadku vesmyslu zákona č.159/99 Sb. 
(tento doklad je integrován do smlouvy) aseznámil se se způsobem, jakým má uplatnit své nároky plynoucí zporušení
právní povinnosti CKE.

• Zákazník byl před uzavřením smlouvy informován o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení
a požadovaných zdravotních dokladech pro cesty a pobyt v cílové zemi. Zákazník sleduje uvedené na www.mzv.cz.
Natěchto stránkách jsou umístěny další důležité aaktualizované informace o cílových destinacích.

• Smlouvu lze měnit pouze písemně.
III) Cena zájezdu
• cenou zájezdu se rozumí cena, kterou potvrdí CKE ve smlouvě. Ceny jsou cenami smluvními mezi CKE nastraně jedné

azákazníkem nastraně druhé. Obsah cen je uveden u nabídky jednotlivých služeb. Ceny obsahují DPH.
• CKE má právo na jednostranné zvýšení ceny do 21. dne před zahájením zájezdu (u palivových příplatků kdykoliv) a to

v případech, kdy po datu stanovení cen v katalogu došlo ke změně ceny zadopravu včetně cen pohonných hmot (viz.
palivové příplatky) nebo plateb, spojených s dopravou, např. letištních, přístavních poplatků, nové daně či zvýšení
dálničních poplatků apod., které jsou zahrnuty v ceně zájezdu (konečná cena zájezdu bude zvýšena o 1 % za každé
1% nárůstu ceny služeb, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, nebo o fixní částku, která odpovídá zvýšené ceně služeb
dodavatelů CKE), nebo směnného kurzu české koruny vůči konvertibilním měnám, použitého pro stanovení ceny
zájezdu, ato o více než 10%. Vtomto smyslu upravené ceny zájezdu jsou platné dnem vyhlášení úpravy cen avztahují

VII) Změna rezervace
• V případě odstoupeni (storna) jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit za celý pokoj.

Obdobně se postupuje při obsazení přívěsu, bungalovu nebo apartmánu nižším počtem osob. Zákazník je oprávněn
postoupit práva azávazky ze smlouvy na jinou osobu, a to zapodmínek uvedených v ustanovení §2532 NOZ.

• Vpřípadě změny účastníka zájezdu (jména) nasmlouvě nebo jiné závažné změny účtuje CKE poplatek 300,- Kč / jednu
změnu.

VIII) Cestovní doklady, celní, devizové a ostatní předpisy
Zákazníci, kteří se přihlásí k zájezdům, odpovídají zaplatnost svých cestovních dokladů, potřebných povolení avíz do cílo-
vé destinace i do států, kterými se projíždí včetně klientů vlastní dopravou (zelená karta, mezinárodní řidičský průkaz
apod.). Vpřípadě, že zákazník nebude mít zajištěna všechna potřebná povolení, cestovní doklady apod. a z toho důvodu
se nebude moci zájezdu účastnit, postupuje CKE stejně jako by zákazník zájezd stornoval v den odjezdu, tedy dle bodu 5.
Vpřípadě, že zákazníkovi nebude umožněn vstup do země (cílové i v průběhu cesty projížděnými zeměmi) místními orgá-
ny, CKE nenese žádné závazky vůči zákazníkovi azákazník se musí dopravit zpět do ČR nasvé vlastní náklady, zákazníkovi
je také účtován stornopoplatek jakoby zájezd stornoval v den odjezdu, tedy dle bodu 5.
Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové aostatní předpisy České republiky anavštívené země.
IX) Ostatní povinnosti zákazníka

se navšechny služby, které zatím zákazník nečerpal, akteré jsou obsahem ceny. Vpřípadě, že by došlo kezměně kurzu •  Poskytnout CKE součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení aposkytnutí služeb, zejména úplné apravdivé
(oslabení CZK) oproti stavu 1.12. (předcházejícího roku, v potaz se bere kurz ČNB)vůči Euro o více než 10 %, je CKE vyplnění potřebných formulářů apředložení potřebných dokladů.
oprávněna přistoupit k jednostrannému zvýšení ceny zájezdu u všech již prodaných i nově nabízených zájezdů, jestliže •  Osoby od 15-ti do 18-ti let se mohou zájezdu zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce staršího 18-ti let nebo
je přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. V takovém případě bude konečná (souhrnná cena) zvýšena o 1 % v jeho doprovodu. Děti do 15 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
zakaždé 1 % nárůstu kurzu Kč vůči Euro či USD. • Zajistit doprovod adohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, nahlásit účast cizích státních příslušníků.

• Písemné oznámení (e-mailem nebo poštou) zašle CKE zákazníkovi nejpozději 21.dnů před zahájením zájezdu. • Při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí. CKE nenese odpověd-
• Zákazník bere na vědomí, že v ceně zájezdu není zahrnut palivový příplatek u autokarových zájezdů. V případě, že nost za případné problémy sneplatnými cestovními doklady apod. nebo vadnými úkony zákazníka. Veškeré náklady

dojde ke zvýšení ceny motorové nafty (diesel) o více než 10 % (počítá se průměrná cena nafty zaměsíc prosinec před- vzniklé nedodržením tohoto ustanovení nese zákazník.
cházejícího roku v porovnání s průměrnou cenou motorové nafty v měsíci předcházejícímu měsíci zahájení zájezdu) • Zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu, uhradit event. škodu, kte-
bude CK účtovat u všech autokarových zájezdů palivový příplatek. Klient podpisem smlouvy prohlašuje, že se natomto rou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím nebo jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy.
ustanovení dohodl sCK asouhlasí sustanoveními o automatickém účtování palivových příplatků.

• Zákazník bere navědomí, že vceně zájezdu sleteckou dopravou je zahrnut pouze základní palivový příplatek vycháze-
jící zceny leteckého paliva vevýši 650 USD/MT. Vpřípadě ceny leteckého paliva přesahující 650 USD/MT, či změny kurzu
USD může dojít kezvýšení palivového příplatku, který bude zákazníkovi účtován jako povinný příplatek.

• CKE je oprávněna kdykoliv zvýšit cenu zájezdů (a dalších služeb) u nových smluv o zájezdu, nikoliv tedy jednostranně
u již prodaných zájezdů. Novou cenou je cena, kterou potvrdí CKE ve smlouvě. Vtomto smyslu upravené ceny zájezdů
adalších služeb jsou platné dnem vyhlášení úpravy cen (vyhlašuje se oznámením nawebových stránkách aoznámením
do obchodní sítě prodejců CKE) amá se zato, že podpisem smlouvy se zákazník dohodl sCKE natéto upravené ceně.

• Případné slevy vyhlášené CKE po datu podpisu smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníka nazlevněnou cenu.

X) Pojištění
Vceně kombinací služeb (zájezdů) je zahrnuto povinné smluvní pojištění CKE ve smyslu zákona 159/1999 Sb. CKE je pojiš-
těna u Generali Pojišťovna a.s. Smlouva obsahuje osvědčení o sjednání povinného pojištění záruky v důsledku úpadku
cestovní kanceláře vesmyslu zákona 159/1999 Sb. aje současně dokladem o pojištění podle §6 odst. 3 zák. č.159/99 Sb. Toto
osvědčení nahrazuje doklad pro pojištěné osoby. Zároveň jsou přímo ve smlouvě uvedeny pokyny pro cestující – způsob
oznámení pojistné události. Každý klient musí být nacestu dozahraničí zdravotně pojištěn. CKE nabízí komplexní zdravotní
pojištění, včetně pojištění případného storna zájezdu, které lze sjednat při uzavření smlouvy.
XI) Reklamační řád

pokud do tohoto data dovrší zákazník určený věk, zahrnuje se již od počátku do vyšší kategorie. své povinnosti vyplývající ze smlouvy o zájezdu nebo tohoto zákona řádně a včas, může zákazník uplatnit své právo
IV) Platební podmínky
• Cestovní kancelář má právo nazaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.
• Cestovní kancelář je oprávněna požadovat zálohu vevýši min. 50% zcelkové ceny (včetně objednaných fakultativních

služeb), doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před čerpáním poskytované služby
dle smlouvy. V případě uzavírání smlouvy v termínu kratším než 30 dnů před termínem čerpání služby CKE, uhradí
zákazník ihned plnou cenu. Při zaplacení služby složenkou se termínem úhrady rozumí datum, kdy CKE obdrží potvrze-
ní o zaplacení. Při placení fakturou nebo převodem zúčtu se termínem zaplacení rozumí termín, kdy je naběžný účet
CKE připsána požadovaná částka.

• Vpřípadě nedodržení termínu úhrady zájezdu nebo služby zákazníkem je CKE oprávněna smlouvu zrušit, stornopo-
platek hradí zákazník. Bez zaplacení celé ceny zájezdu v termínu, uvedeném vesmlouvě, nemá zákazník nárok účastnit
se zájezdu ačerpat služby.

• Cestovní doklady, jízdenky, letenky, vouchery, jsou zásadně předány zákazníkovi až po plném zaplacení ceny zájezdu.
V) Změny sjednaných služeb, odstoupení od smlouvy, zrušení zájezdu

(o reklamaci, které je upraveno v § 2537 a následně zákonem 89/2012 Sb.,OZ a z.č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele)
u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd
neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle smlouvy o zájezdu, jinak právo zaniká. Po uplynutí této lhůty
má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Zazákazníka se pro účely reklamace považuje
každý účastník zájezdu uvedený ve smlouvě. Reklamaci zákazník podává na adrese Ing. Radmila Blažíková – CK Erbia,
Františkánská 7, 602 00 Brno, poštou nebo e-mailem naerbia@ckerbia.cz nebo na jakémkoliv místě prodejní sítě CKE, kde
klient reklamované služby sjednal – tedy ve své cestovní agentuře nebo CKE. Při řešení reklamace je nutná součinnost
zákazníka, spočívající zejména v umožnění přístupu do prostor, které mu byly pronajaty k ubytování nebo do dopravního
prostředku, kterým byla zajištěna doprava, zástupci CK nebo dodavatelů služeb, které jsou předmětem reklamace, aby se
mohly objektivně posoudit skutečnosti uváděné v reklamaci. Zákazník by měl veškeré svoje výhrady sdělit v místě vzniku
průvodci – delegátovi CKE a to proto, že uplatnění reklamace na místě umožňuje CKE, resp. jejímu delegátovi, zajistit
odstranění vady aposouzení oprávněnosti reklamace. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíše průvodce-delegát
CKE, případně jiný odpovědný pracovník se zákazníkem reklamační protokol, který je součástí reklamačního řízení abude
předán společně sreklamací. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace.

• pokud nastanou okolnosti, které CKE brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpo- CKE nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných
vídající změny (např. programu, trasy nebo ceny) nebo zájezd zrušit. Takové změny je CKE povinna oznámit zákazníkovi vesmlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná namístě u průvodce, hotelu či jiné organizace.
bez zbytečného odkladu. Uskutečnění zájezdu je podmíněno dosažením určitého počtu zákazníků (v souladu s§2528 Dojde-li kokolnostem, jejichž vznik, průběh anásledek není závislý načinnosti apostupu CKE nebo kokolnostem nastraně
OZ). Pořadatel je oprávněn zrušit zájezd pro nesplnění podmínky počtu zákazníků nejpozději 7 dnů před odjezdem zákazníka, nazákladě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené acestovní kanceláří zabezpečené
oznámením zákazníkovi. služby, nevzniká zákazníkovi nárok naúhradu nebo slevu zceny těchto služeb. CKE se může odpovědnosti zaškodu způso-

• Zákazník má právo naodstoupení od smlouvy avrácení zaplacené ceny nebo zálohy, příp. napřevod zaplacené částky benou porušením právní povinnosti zprostit, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního
naúhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv stornopoplatků vnásledujících případech:, zrušení zájezdu ze strany ruchu v rámci zájezdu (smlouvou sjednaných služeb) a škoda byla způsobena a) zákazníkem, b) třetí osobou, která není
CKE, při změně termínu konání zájezdu o více jak 48 hodin, při závažné změně programu, trasy poznávacích zájezdů, spojena sposkytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo nebyla nevyhnutelná nebo c)
při změně ceny zájezdu (svýjimkou případů uvedených v bodu 2), při závažné změně ubytování u pobytových zájez- neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

při závažné změně způsobu přepravy – za závažnou změnu se nepovažuje změna příjezdové nebo odjezdové trasy 
z dopravních, technických bezpečnostních a podobných důvodů. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 
dnů od doručení oznámení o změnách, má se zato, že sjejí změnou souhlasí.

Vprůběhu zájezdu:
• Je CKE oprávněna provádět operativně změny programu aposkytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud zvážných

důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CKE povinna: zabezpečit
náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. 
Odpovídající zaměření zájezdu, vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu služeb neposkytnutých vinou CKE, zakteré nebylo

XII) Ochrana osobních údajů GDPR
Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského Parlamentu a Rady
č.2016/679 ( ze dne 27. 4. 2016 ) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů. Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu je zákazník a všichni jeho spolucestující srozuměni, že jejich osobní údaje
budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (dopravci,
ubytovací zařízení, průvodci, pojišťovny, trajektové spol.). Podrobné Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)
apoučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou uvedeny na www.ckerbia.cz.
XIII) Další důležitá ustanovení

vinou CKE poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě. V případě, že CKE zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo služeb, podmínkami pojištění ve smyslu zák. č. 159/99 Sb., podmínkami cestovního pojištění, jakož i s podmínkami
vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči CKE vyloučeny. úhrady odstupného, které je v případech stanovených touto smlouvou povinen uhradit cestovní kanceláři. Zákazník

• CKE si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodů rozhodnutí bere navědomí, že pojistné podmínky aodstupné jsou nedílnou součástí smlouvy, souhlasí snimi, a to jménem všech
státních orgánů nebo mimořádných okolností, které CKE nemohla ovlivnit ani předvídat a nepřebírá odpovědnost spolucestujících osob, veprospěch kterých tuto smlouvu o zájezdu uzavírá.
zadůsledky, plynoucí z takové změny programu aceny zájezdu. • Zákazník je osobně zodpovědný zasprávnost jím uvedených osobních údajů.

• Přeruší-li CKE zájezd zdůvodu vyšší moci, je povinna učinit veškerá opatření k dopravě cestujících zpět. • Zákazník je povinen zajistit si platné cestovní doklady včetně víz a dalších náležitostí potřebných pro vycestování
• Zvláštní požadavky, které nemají charakter smluvního ujednání, uváděné ve smlouvě (např. pokoj v patře apod.)bude do konkrétní destinace.

brát CKE nazřetel abude se snažit vespolupráci sposkytovateli těchto služeb zákazníkům vyhovět, ale pokud to nebu- • Odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v katalogu od této smlouvy, má vždy přednost smlouva o zájezdu (smlouva
de možné, není možnost kompenzace. Okolnost, že smlouva je jako celek ze strany CKE potvrzena, nezakládá na tom, o službě cestovního ruchu).
že tento požadavek musí být smluvně splněn, popř. že jeho nesplnění musí být finančně kompenzováno zákazníkovi. • Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a nabývají platnosti 1. 7. 2018.

• Vyloučení zákazníka ze zájezdu – průvodce, delegát, popř. jiný zástupce CKE má právo zákazníka vyloučit ze zájezdu
bez jakéhokoliv nároku na vrácení zaplacené ceny zájezdu či jeho části při nevhodném jednání a chování zákazníka, ZaCK Erbia     Za zákazníka
jeho hrubém, nesmyslném, vulgárním či agresivním chování či jednání vůči delegátovi (průvodci) či obtěžuje-li tento Ing.Radmila Blažíková
zákazník své okolí, personál v hotelu apod. zejména však další účastníky zájezdu. Zákazník může být také vyloučen ze

II) Smluvní vztah (storno zájezdu) doručeno CKE. V tomto případě má CKE právo účtovat odstupné / stornopoplatky, které je splatné

• Pro služby aceny určené věkem je rozhodující věk zákazníka v den čerpání poslední služby zájezdu (ukončení zájezdu), Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývající z uzavřené smlouvy. Nesplní-li cestovní kancelář

dů – za závažnou změnu se nepovažuje, je-li nové ubytování v objektu stejné nebo vyšší kategorie ve stejné oblasti,

poskytnuto náhradní plnění, poskytnout zákazníkovi slevu zceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu anebyly • Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména rozsahem objednaných
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Příloha ke Smlouvě o zájezdu CK ERBIA / Smlouvě o službě cestovního ruchu CK ERBIA

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby CK Erbia se sídlem v Brně, Františkánská 7, IČO 620 93 738, za účelem marketingových aktivit, včetně věrnostního 
programu, jako správce zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, tel. číslo, datum narození adresa a historie 
absolvovaných zájezdů.

Potvrzuji, že jsem byl informován (na ) o svých právech podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES ( Nařízení GDPR ), především o tom, že mám právo přístupu ke svým Osobním údajům, právo na výmaz, právo na opravu 
nesprávných, neúplných a neaktuálních Osobních údajů a dalších práv vyplývajících z Článků 15 až 22 Nařízení GDPR, a to zejména :

a) právo požádat CK Erbia o informaci o zpracování mých Osobních údajů a o poskytnutí takové informace bez zbytečného odkladu
b) právo požádat CK Erbia o vysvětlení, jakož i odstranění vzniklého stavu, zejména prostřednictvím blokování, provedení opravy,
doplnění nebo výmazu Osobních údajů
c) právo na obdržení informace o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů ze strany cestovní kanceláře dle písm. b) 
výše bez zbytečného odkladu, není - li poskytnutí takové informace ze strany cestovní kanceláře Erbia nemožné nebo by vyžadovalo 
neúměrné úsilí
d) právo na přenositelnost údajů, tj. právo přijímat Osobní údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu pro účely předání
jinému správci
e) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že cestovní kancelář nevyhoví žádosti dle písm. b) výše

Souhlasím s tím, že Osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu 5 let.
Mimoto souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být zpracovány automatickým i ručním způsobem, a to v elektronické i tištěné
podobě.

Dále prohlašuji, že jsem byl plně informován o tom, že mám právo tento souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoli odvolat 
zasláním mailu na adresu: erbia@ckerbia.cz, anebo zasláním písemné žádosti na adresu CK Erbia, Františkánská 7, 602 00 Brno, aniž 
by toto mělo dopad na trvání Smlouvy o zájezdu.
Zároveň prohlašuji, že poskytnuté Osobní údaje jsou pravdivé, byly poskytnuty svobodně, vědomě a dobrovolně a na základě mého
vlastního rozhodnutí.
Prohlašuji, že jsem zmocněn udělit souhlas se zpracováním osobních údajů za všechny přihlášené spolucestující osoby, uvedené ve
Smlouvě o zájezdu.

Beru na vědomí, že neudělení tohoto souhlasu nemá vliv na plnění Smlouvy o zájezdu.

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

......................................................................
podpis klienta

CK Erbia




