
1. REZERVACE (OPCE)
Místo v zájezdu si můžete zamluvit telefonicky, dopisem, faxem, e-mailem nebo 
vyplněním formuláře v našem internetovém katalogu. Rezervace (opce) platí 10 
kalendářních dní. Délka rezervace se zkracuje posledních 40 dní před odjezdem, 
s blížícím se termínem nákupu letenek nebo s odevzdáním dokladů pro vyřízení 
víz. Vždy pak záleží na dohodě s prodejní kanceláří.

2. CESTOVNÍ SMLOUVA A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
POŘADATEL ZÁJEZDU: Většinu zveřejněných zájezdů pořádá sama Adventura; 
pouze menší část pořádají specializované partnerské kanceláře, které jsou vždy 
uvedeny v podmínkách zájezdu. Na cestovní smlouvu uveďte jejich obchodní 
jméno:
CK ADVENTURA (Adventura s. r. o., IČO: 44264704),

CK CHINA TOURS (CHINA TOURS s. r. o., IČO: 26483343),

CK RAFTCENTRUM (Raftcentrum s. r. o., IČO: 27106713),

CK MONTANA CLUB, s. r. o. (Ing. Miloš Brunner, IČO: 60739185), 

CK SLANTOUR (RNDr. Ladislav Peška, IČO: 10252908),

CK TRIP (Mgr. Irena Špringlová, IČO: 16176111).

UZAVŘENÍ CESTOVNÍ SMLOUVY: Cestovní smlouvu můžete uzavřít vyplněním 
formuláře Adventury, do kterého je nutné vyplnit pořadatele zájezdu. 
Je k dispozici také na našich www stránkách nebo vám ho na požádání rádi 
zašleme.  Podepsanou cestovní smlouvu můžete zaslat poštou, scan-mailem či 
faxem (všechny tyto způsoby podání považujeme za rovnocenné, není tedy nutné 
zasílat originál smlouvy). Nebo ji podejte osobně v prodejní kanceláři Adventury, 
případně u některého z našich smluvních prodejců.

Na tentýž zájezd můžete na jednom formuláři přihlásit až 4 osoby. Jestliže zastupujete 
další zákazníky a cestovní smlouvu uzavíráte jejich jménem, přebíráte zodpovědnost 
za předání potřebných informací i za dodržení podmínek zaplacení zájezdu. 
Nezletilým přihlášku podepisuje jejich zákonný zástupce.

CESTOVNÍ SMLOUVU MŮŽEME AKCEPTOVAT POUZE S ÚHRADOU ZÁLOHY 
NEBO S PŘILOŽENÝM DOKLADEM O JEJÍM ZAPLACENÍ.
Adventura přistupuje k cestovní smlouvě vaším zařazením do objednaného 
zájezdu. Jako doklad vám předáme či zašleme potvrzenou cestovní smlouvu 
společně s vyúčtováním uhrazené zálohy a dokladem pojišťovny o pojištění CK 
proti úpadku. Po uhrazení doplatku vám zašleme voucher jako definitivní nástupní 
poukaz. Nedílnou součástí cestovní smlouvy jsou všeobecné podmínky (které 
platí pro CK Adventura, China Tours a Raftcentrum), kde najdete mimo jiné 
informace o pravidlech účasti pro děti a mládež, stornovacích poplatcích, způsobu 
reklamace atd. Upozorňujeme, že pro zájezdy CK Montana Club, Slantour a Trip 
platí odlišné všeobecné podmínky, které vám budou zaslány spolu s potvrzenou 
cestovní smlouvou.

3. CENA, SLEVY A BONUS
V katalogu zájezdů jsou uvedeny základní ceny, od kterých se odečítají slevy a bonus. 
Nárok na slevu označte na formuláři cestovní smlouvy. Uvítáme, když si jejich výši 
zkontrolujete na dokladu o vyúčtování zálohy. 

Můžete uplatnit tyto slevy:

1. Pořiďte si „last moment“ včas! Sleva 10 % 
2. Věrnostní bonus – 40 Kč/den 
3. Sleva za včasné přihlášení – 3–5 %
4. Skupinová sleva – 3 %, 30 %, 100 %
5. Sleva pro studenty SŠ a VŠ, učitele a seniory – 2 %
Dále můžete uplatnit i jednu z mimořádných cen nebo slev: dětská cena –  
D15/D10, rodinná cena, hromadná cena nebo mimořádné slevy.

Pravidla a podrobné informace o jednotlivých typech slev a cen najdete 
v katalogu na str. 2 nebo na www.adventura.cz.

4. ZÁLOHA
Zároveň s podáním cestovní smlouvy je třeba zaplatit zálohu nejméně  
30 % z celkové ceny vaší objednávky (tj. ze součtu ceny zájezdu, letenek a dalších 
objednaných doplňkových služeb). Výjimkou jsou zájezdy CK Trip, na které je nutné 
složit 50% zálohu.
Pokud do odjezdu zbývá méně než 40 dnů, platí se plná cena zájezdu hned při 
uzavření cestovní smlouvy.

5. DOPLATEK
Doplatek ceny zájezdu a doplňkových služeb včetně letenek je třeba uhradit, tak 
aby Adventura obdržela úhradu nejpozději 40 dnů před odjezdem. POZOR! 
Pokud od vás nebudeme mít plnou cenu uhrazenou 40 dní před odjezdem, ztrácíte 
nárok na místo v zájezdu a můžeme vás v případě nouze o místa nahradit dalšími 
zájemci. Nezaplacení doplatku však nenahrazuje z vaší strany informaci o zrušení 
vaší účasti na zájezdu, pokud byste tak chtěli učinit.

6. LETENKY A SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
Tyto služby jsou volitelné, můžete si je případně zajistit i sami. Tyto služby 
objednáte vyplněním objednávky doplňkových služeb (resp. letenek), která 
je součástí formuláře cestovní smlouvy. Při objednání je třeba zaplatit zálohu  
30 % z jejich předpokládané ceny a nejpozději 40 dní před odjezdem 
doplatek. 

V závislosti na požadavcích dodavatele služeb si od vás může CK vyžádat 
doplatek i dříve. Toto opatření se týká především letenek, jejichž zakoupení 
můžete očekávat i několik měsíců před odletem. Je třeba počítat také s tím, že 
cena letenky a zvláště doprovodných poplatků je dynamická až do okamžiku jejího 
nákupu a že po zakoupení letenky je její stornování zatíženo stornovacími poplatky 
podle podmínek letecké společnosti.

7. ZPŮSOB PLACENÍ
Platit můžete:
 v hotovosti (v prodejní kanceláři Adventury, případně u některého z našich 

prodejců), 
 v hotovosti v každé pobočce Komerční banky (pokladní složenkou na náš 

účet, bez poplatku),
 bankovním převodem na náš účet u Komerční banky,
 poštovní poukázkou typu A (k vyzvednutí na poště),
 platební kartou (v prodejní kanceláři Adventury).
POKUD JE PLATBA PROVEDENA Z JINÉHO NEŽ VAŠEHO ÚČTU, nezapomeňte 
nás o tom při uzavření cestovní smlouvy informovat, abychom mohli vaši platbu 
včas identikovat!
Adresát: Adventura s. r. o., Voroněžská 20, 101 00 Praha 10
Účet: 402 549 071/0100 u Komerční banky Praha 2
 (pro občany mimo ČR: swift kód KOMBCZPP, poplatky OUR, 
 IBAN CZ 6101000000000402549071).
Variabilní symbol: OBJEDNACÍ ČÍSLO ZÁJEZDU DLE KATALOGU  

(bez písmen a pomlček)
Specický symbol: REZERVAČNÍ ČÍSLO = prvních 6 číslic rodného čísla 

objednatele 
Konstantní symbol: 308 (při bankovním převodu), 379 (při použití poukázky A) 
Pokud se rozhodnete podat cestovní smlouvu a složit zálohu, event. doplatek, 
u některého z provizních prodejců, VŽDY SI OVĚŘTE, ŽE VÁMI VYBRANÝ 
PRODEJCE MÁ S ADVENTUROU UZAVŘENOU PLATNOU SMLOUVU 
O PROVIZNÍM PRODEJI. Upozorňujeme vás, že zaplacením zálohy nebo doplatku 
se rozumí den, kdy vaše platby naběhnou na účet Adventury, a tedy ne den, kdy 
složíte platbu u provizního prodejce.

8. POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ 
A STORNOPOPLATKŮ

 BALÍČEK CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ ZAHRNUTÝ V CENĚ ZÁJEZDU
Tento balíček cestovního pojištění je zahrnut do ceny většiny evropských zájezdů 
uvedených v katalogu AKTIVNÍ DOVOLENÁ. U zájezdů, kde pojištění do ceny 
zahrnuto není, neuvádíme slovo „pojištění“ v odstavci „Cena zahrnuje“. (U těchto 
zájezdů pak máte možnost objednat si pojištění jako doplňkovou službu.) 
Toto cestovní pojištění v hodnotě 33 Kč/den zahrnuje: pojištění léčebných výloh, 
asistenční službu, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví 
a věci třetí osoby a pojištění storna zájezdu. Toto pojištění kryje i rizika spojená 
s provozováním všech sportovních aktivit na našich zájezdech – tzn., že není 
nutné uzavírat speciální sportovní připojištění!
 VOLITELNÉ POJIŠTĚNÍ U EXOTICKÝCH ZÁJEZDŮ 

(doplňková služba za příplatek)
U zájezdů uvedených v katalogu EXOTIKA nebo u exotických zájezdů v katalogu 
AKTIVNÍ DOVOLENÁ není v ceně zájezdu zahrnuto žádné cestovní pojištění. 
Můžete si ho však uzavřít i prostřednictvím Adventury. Připomínáme vám, že se 
v cestovní smlouvě zavazujete uzavřít před odjezdem alespoň pojištění 
léčebných výloh v zahraničí. Cestovat do ciziny bez tohoto opatření znamená 
opravdu velké finanční a zdravotní riziko, a to i ve státech Evropské unie.
1. SAMOSTATNÉ POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH U POJIŠŤOVNY UNIQA 
Toto pojištění kryje i rizika spojená s provozováním sportovních aktivit na našich 
zájezdech – tzn., že není nutné uzavírat speciální sportovní připojištění. Pojištění 
se vztahuje na náklady na ambulantní ošetření, ošetření v nemocnici, převoz a léky 
až do výše 1 000 000 Kč v případě nemoci i úrazu. 
Základní sazba na den – dospělí/děti:
Evropa – 18 Kč/9 Kč, svět – 36 Kč/18 Kč.
(Děti = věk 0–14 let; Evropa = území Evropy včetně Tuniska, Maroka, Egypta, 
Izraele a Turecka)
2. PŘIPOJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ ZÁJEZDU U POJIŠŤOVNY UNIQA 
Toto připojištění je možné objednat pouze v kombinaci s pojištěním léčebných výloh 
v zahraničí a vztahuje se na zrušení zájezdu z důvodu úrazu, náhlého onemocnění 
nebo rizikového těhotenství pojištěné osoby. V ceně pojištění je zahrnuto i pojištění 
úrazu a odpovědnosti.
Pojistné činí 65 Kč za každých (i započatých) 2500 Kč ceny zájezdu (včetně 
letenky), bez ohledu na délku zájezdu, a kryje až 80 % ze stornopoplatků do 
maximální výše 64 000 Kč.
Další informace získáte v zadní části katalogu nebo na www.adventura.cz.

9. POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU CK
Adventura je proti úpadku pojištěna u pojišťovny UNIQA – podrobnosti 
(včetně certifikátu) najdete na www.adventura.cz. Doklad a podmínky pojištění 
vám předáme zároveň s potvrzenou cestovní smlouvou.
Všechny naše partnerské CK jsou samozřejmě také pojištěny proti úpadku. Doklad 
a podmínky pojištění vám budou zaslány po uzavření cestovní smlouvy.

JAK SE NA ZÁJEZD PŘIHLÁSIT







Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou 
nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále jen CS) nebo 
objednávky služeb, která upravuje vztah mezi zákazníkem 
a cestovní kanceláří (dále jen CK).

1. PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ ZÁJEZDU 
1.1. Předmětem Cestovní smlouvy (dále jen CS) je zájezd Ces-
tovní kanceláře (dále jen CK) identifikované na CS a uvedený 
v katalogu CK nebo jiné služby cestovního ruchu sjednané 
individuálně. CK se zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd 
z katalogu CK za podmínek a v rozsahu v něm uvedeném 
a dále upřesněném v podrobných pokynech k zájezdu. 
1.2. Vymezení zájezdu v katalogu obsahuje termín (datum 
odjezdu a návratu) a program zájezdu, služby poskytnuté 
během zájezdu, včetně způsobu ubytování a stravování, 
a předběžnou cenu zájezdu. 
1.3. Vzhledem k rozsáhlému programu zájezdu jsou 
uvedeny pouze podstatné body programu a na trase cesty 
pouze významné zastávky. Programem a trasou zájezdu se 
v případě zájezdů s leteckou přepravou rozumí až začátek 
programu v zemi příletu. 

2. UZAVŘENÍ CESTOVNÍ SMLOUVY A POVINNOSTI CK
2.1. CS může být uzavřena osobně přímo s CK nebo pro-
střednictvím obchodního zástupce, který jedná na základě 
a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné 
moci. CS se podepisuje ve dvou vyhotoveních, po jednom 
pro každou ze smluvních stran. CS nabývá platnosti a účin-
nosti ke dni podpisu zákazníkem, zaplacením zálohy nebo 
ceny zájezdu a následně podpisem CK, která tím stvrzuje 
zařazení zákazníka do zájezdu. 
2.2. CS musí být uzavřena písemnou formou, za kterou je 
považováno doručení podepsané CS do CK osobně, poštou, 
faxem, e-mailem či jinými elektronickými prostředky (dle 
§ 852 a § 40, odst. 3. a 4. Občanského zákoníku).
2.3. Zákazník podpisem CS nebo objednávky stvrzuje, že 
se seznámil a souhlasí se všemi body těchto všeobecných 
smluvních podmínek a to i ve prospěch dalších osob uve-
dených v CS, pro které CS sjednává. Podpisem CS zákazník 
rovněž stvrzuje, že se seznámil s katalogovým zněním popisu 
zájezdu a převzal doklad o pojištění CK proti úpadku.
2.4. CS zákazník podává na formuláři CK a zároveň doloží 
prokazatelným způsobem (např. kopií pokladní složenky) 
za-placení zálohy na zájezd. Po přijetí CS zašle CK zákazní-
kovi jeho kopii CS a vyúčtování zaplacené zálohy. 
2.5. Pokud je zájezd již obsazen v den, kdy CK obdrží návrh CS, 
bude zákazníkovi nabídnut jiný termín zájezdu, místo náhradníka 
nebo vrácena záloha v plné výši způsobem dle vzájemné dohody.
2.6. Zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu 
uvedenou v CS. Nároky na slevy uplatňuje zákazník sám při 
sjednávání CS. Slevy nelze uplatnit dodatečně.
2.7. Pokud zákazník uzavírá CS ve prospěch dalších osob, 
stvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob souhlas 
uzavřít tuto CS. Dále přebírá odpovědnost za jejich závazky 
vůči CK (včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání 
potřebných informací) a za předání jejich osobních dat při 
uzavírání CS (především jméno, datum narození, adresu 
a číslo pasu) nutných pro evidenci těchto osob v CK a pro 
zařazení do zájezdu. Pokud uzavírá CS ve prospěch osoby 
mladší 18 let, je jejím zákonným zástupcem a souhlasí s její 
účastí na zájezdu. 
2.8. Platným dokladem pro nástup zákazníka na zájezd 
je výměnný poukaz – voucher, který zákazník obdrží po 
zaplacení plné ceny zájezdu a objednaných doplňkových 
služeb nebo podepsaná CS a doklad o zaplacení celkové 
ceny zájezdu, pokud CK voucher nevystavuje. 
2.9. Informace o zájezdu budou upřesněny v „Podrobných 
pokynech k zájezdu“, které je CK je povinna poskytnout 
zákazníkovi s dostatečným předstihem, nejpozději však 7 dní 
před odjezdem zájezdu způsobem sjednaným v CS. V případě 
uzavření CS v době kratší než 7 dní před odjezdem zájezdu, je 
CK povinna předat Podrobné pokyny již při uzavření CS.
2.10. Pokud zákazník neobdrží výše uvedené pokyny 7 dní 
před odjezdem zájezdu, zavazuje se kontaktovat prodejní 
kancelář. V opačném případě se má za to, že zákazník 
podrobné pokyny k zájezdu obdržel. 
2.11. Zákazník se zavazuje respektovat informace 
a doporučení uvedená v podrobných pokynech, především 
požadavky na vybavení. CK má právo vyloučit účastníka 
z účasti na programu, zejména s ohledem na bezpečnost, 
pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedeným 
v podrobných pokynech k zájezdu. CK neodpovídá za škody 
způsobené nedodržením podmínek uvedených v podrob-
ných pokynech ze strany účastníka a není to důvodem 
k uplatnění reklamace.

3. CENA ZÁJEZDU A PLATBY
3.1. Cena zájezdu je stanovena smluvně mezi CK 
a zákazníkem a je považována za zálohu až do realizace 

zájezdu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
3.1.1. Cena zahrnuje: služby, které jsou u zájezdu výslov-
ně uvedeny v katalogu v odstavci „V CENĚ ZAHRNUTO“, 
povinné pojištění CK proti úpadku a DPH. Do ceny zájezdu 
mohou být zahrnuty i další doplňkové služby. Pokud je nut-
né pro občany ČR vyřízení víz, objednává zákazník zároveň 
i jejich zajištění, pokud se s CK nedohodne jinak.
3.1.2. Cena nezahrnuje zejména náklady nepovinné či 
variabilní, např. poplatky za vstupy do památkových objek-
tů a muzeí, víza, stravování a cestovní pojištění u neevrop-
ských zájezdů (pokud není uvedeno jinak). 
3.2. Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu takto: 
3.2.1. Platná záloha činí poměrnou částku (obvykle 30% 
nebo 50%) z celkové ceny zájezdu a objednaných doplňko-
vých služeb včetně letenek tak, jak je konkrétně uvedeno 
ve kapitole 15 Smluvní strany, a musí být uhrazena zároveň 
s podáním CS.
3.2.2. Doplatek musí být uhrazen nejpozději 40 dnů 
před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb, přičemž 
za den splnění této povinnosti se považuje den připsání 
doplatku na účet CK. V případě neuhrazení doplatku má 
CK právo vyřadit zákazníka ze zájezdu. Vyřazený zákazník 
bude v tomto případě písemně vyrozuměn a přijatá zálo-
ha, snížená o základní odstupné dle odst. 10., mu bude 
vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení 
o zrušení účasti ze strany zákazníka.
3.3. V případě uzavření CS ve lhůtě kratší než 40 dnů před 
odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník 
povinen uhradit plnou cenu zájezdu včetně všech doplňko-
vých služeb.
3.4. Cenu může zákazník uhradit přímo CK (na místě 
v hotovosti nebo platební kartou, bankovním převodem či 
složenkou) nebo u obchodního zástupce, který má s CK uza-
vřenou platnou smlouvu o obchodním zastoupení. V tomto 
případě se zaplacením rozumí převod zákazníkovy platby od 
obchodního zástupce na účet CK. CK neručí za škody způso-
bené obchodním zástupcem, vzniklé především při pozdržení 
nebo nepřevedení plateb na účet CK.
3.5. V případě stravování zahrnutého v ceně zájezdu CK 
neposkytuje slevu zákazníkům, kteří tuto službu v jakémkoli 
rozsahu nevyužijí.
3.6. Podrobné informace o způsobu platby jsou uvedeny 
v katalogu.
3.7. Zákazník bere na vědomí, že CK nedoplňuje ze své vůle 
objednané pokoje či apartmá do optimální kapacity a za 
neobsazená lůžka se platí příplatek ve všech případech, kdy 
je to v katalogu uvedeno. Na žádost zákazníka se CK může 
pokusit najít vhodného spolucestujícího tak, aby povinnost 
platit příplatek za jednolůžkový pokoj nebo neobsazená 
lůžka v apartmá odpadla.
3.8. V případě platby poukázkami, které poskytuje 
zaměstnavatel na příspěvek na dovolenou, lze uplatnit jen 
omezené množství poukázek, pokud je CK akceptuje. Pou-
kázky lze uplatnit pouze v provozovně CK a na zájezdy 
pořádané CK. Poukázky lze uplatnit pouze v celé jejich 
nominální hodnotě a nelze je v žádném případě směnit 
za peníze (ani v případě odstoupení od CS zákazníkem či 
zrušením zájezdu CK).

3.9. LETENKY

3.9.1. Pokud není u zájezdu uvedeno jinak, CK zprostřed-
kovává zákazníkům nákup letenek na základě objednávky 
– mandátní smlouvy (tzn, že dodavatel službu dodává přímo 
zákazníkovi) a v tomto případě CK nenese odpovědnost za 
škody a nedostatky způsobené dodavatelem.
3.9.2. V katalogu jsou uváděny pouze předběžné ceny 
letenek a nutných poplatků k letenkám. Ceny letenek 
a poplatků se mohou měnit až do nákupu letenek.
3.9.3. CK kupuje letenky v okamžiku dosažení minimální-
ho počtu účastníků a má právo si k tomuto datu vyžádat 
plné uhrazení ceny letenky a poplatků.
3.9.4. Před zakoupením letenky si CK vyžádá souhlas 
zákazníka v případě, že se cena letenky zvýší o více než 
10 %, nebo když CK kupuje letenky dříve než 3 měsíce před 
odletem a zároveň dodavatel vyžaduje při zrušení stor-
nopoplatek vyšší než 25 % z celkové ceny letenky včetně 
poplatků.
3.9.5. CK je povinna informovat zákazníka o identitě sku-
tečného leteckého dopravce v okamžiku rezervace zájezdu, 
pokud není znám, informuje o dopravci, který pravděpo-
dobně let uskuteční. Jakmile je skutečný dopravce znám, 
musí CK zákazníka informovat. Údaje o pravděpodobném 
dopravci jsou uvedeny na www stránkách CK u zájezdu.

4. ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU
4.1. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu uvedenou na 
CS, pokud před zahájením zájezdu dojde ke zvýšení o více 
než 10 % u.: a) ceny za dopravu nebo pohonných hmot, 

b) plateb spojených s dopravou, c) směnného kurzu české 
koruny, použitého pro stanovení ceny zájezdu.
4.2. CK musí písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu ode-
slat zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. 
4.3. Zákazník souhlasí s právem CK zvýšit ve výše uvede-
ných nezbytných případech původní cenu zájezdu a zavazuje 
se rozdíl v ceně uhradit. Zvýšení ceny z důvodu uvedeného 
v bodě 4.1. není považováno za důvod k odstoupení od CS.

5. ZMĚNA PODMÍNEK CESTOVNÍ SMLOUVY 
A SJEDNANÝCH SLUŽEB

5.1. CK si vyhrazuje právo v nezbytném rozsahu změnit 
program, trasu a další sjednané služby, které zahrnuje uza-
vřená CS. CK neručí za plné dodržení programu zejména 
v případě živelné pohromy, vypuknutí nepokojů, vážného 
onemocnění nebo úrazu či úmrtí účastníka či vedoucího 
zájezdu, zdržení na hranicích či v dopravních zácpách 
a v dalších mimořádných případech. Vedoucí zájezdu má 
právo na nutné úpravy programu během zájezdu v závis-
losti na objektivních podmínkách, především vzhledem 
k zajištění bezpečnosti účastníků. Změna pořadí navštíve-
ných míst či změna dne navštívení oproti textu v katalogu 
se nepovažuje za změnu programu. 
5.2. CK má právo v průběhu zájezdu na ukončení zájezdu 
v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit, 
kdykoli v průběhu zájezdu. Pro účely této smlouvy je neod-
vratitelnou událostí míněna např. občanská válka, válka 
mezi státy, revoluce, lidové hnutí, vzbouření, stávky, úřední 
zákazy, pirátství, civilní a vojenské nehody, výjimečný stav, 
epidemie, nepříznivé povětrnostní podmínky a klimatické 
překážky, živelné pohromy, dopravní kolapsy, zdržení na 
státních hranicích apod. 
5.3. CK si vyhrazuje právo a zákazník souhlasí s posunem 
termínu leteckých zájezdů (do 4 dnů) nebo ostatních auto-
busových zájezdů (o 1 den) a s úpravou délky trvání zájezdu 
provedenou v souvislosti se změnou termínu (do 2 dnů). 
5.4. Změny uvedené v odst. 5.1. až 5.3. nejsou důvodem 
k odstoupení od CS a změna programu není ani důvodem 
k podání reklamace. V případě, že tyto změny nastanou 
před zahájením zájezdu, je CK povinna bez zbytečného 
odkladu o nich zákazníka písemně informovat. 
5.5. CK si vyhrazuje právo změnit podmínky CS. S výjim-
kou změn uvedených v odst. 5.1 až 5.3. a odst. 4.1, 
má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou CS 
souhlasit, nebo od CS odstoupí bez povinnosti uhradit 
odstupné. Odstoupení je nutné podat písemně ve lhůtě 
určené CK, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení 
návrhu na změnu CS. Pokud tak zákazník neučiní, má se 
za to, že se změnou souhlasí. V případě odstoupení od CS 
nabídne CK zákazníkovi jiný zájezd ve srovnatelné kvalitě 
(pokud je to možné). Pokud zákazník tuto nabídku přijme, 
tak se platby uskutečněné na základě původní CS započítá-
vají na platby dle nové CS. 
5.6. Pokud CK poruší své povinnosti vyplývající z uzavřené 
CS, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy a na 
vrácení složené zálohy. 
5.7. Zákazníkovi nevzniká nárok na úhradu nebo slevu 
z ceny služeb, dojde-li k okolnostem na straně účastníka, na 
základě kterých účastník zcela nebo zčásti nevyužije objed-
nané, zaplacené a CK zabezpečené služby. Zákazníkovi 
nevzniká nárok na úhradu nebo slevu z ceny služeb (pokud 
není dohodnuto jinak), dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, 
průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK. Pří-
padné zvýšené náklady vzniklé v průběhu zájezdu z důvodu 
neodvratitelných událostí hradí zákazník. V případě 
ukončení zájezdu z důvodu neodvratitelných událostí se 
účastníkům vrací úhrada za nerealizované výdaje.
5.8. V případě změny objednávky ze strany zákazníka 
(zrušení nebo doobjednání dodatkových a fakultativních 
služeb, změna místa odjezdu, vyslání náhradníka apod.) 
v době kratší než 80 dní před zahájením zájezdu je CK 
oprávněna účtovat manipulační poplatek 300 Kč za každou 
takto požadovanou změnu. Požadavek zákazníka na změnu 
zájezdu (jiný termín, jiný typ zájezdu) se považuje za zrušení 
účasti na zájezdu dle kap. 9.3.., nestanoví-li CK jinak.

6. PORUŠENÍ CS V PRŮBĚHU ZÁJEZDU
6.1. Jestliže po zahájení zájezdu CK neposkytne účast-
níkovi řádně a včas služby cestovního ruchu (nebo jejich 
podstatnou část), nebo zjistí, že k této situaci dojde, je CK 
bez zbytečného odkladu povinna provést taková opatření, 
aby zájezd mohl pokračovat. Nelze-li toho dosáhnout jinak 
než poskytnutím služeb nižší kvality, je CK povinna vrátit 
zákazníkovi rozdíl v ceně.

7. VYSLÁNÍ NÁHRADNÍKA
7.1. Před zahájením zájezdu může zákazník písemně ozná-
mit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v ozná-
mení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se osoba 
v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsaho-
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vat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou 
CS. V případě, že cestovní smlouva stanoví zvláštní podmínky, 
které musí splňovat zákazník pro daný typ zájezdu, může tak 
zákazník učinit jen ve výše stanovené lhůtě, a oznámení musí 
obsahovat i prohlášení nového zákazníka, že splňuje veškeré 
podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu.
7.2. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpo-
vídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu manipulačního 
poplatku podle této smlouvy, popřípadě dalších nákladů 
spojených s touto změnou.

8. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
8.1. Realizace zájezdů z katalogu CK je podmíněna 
dosažením minimálního počtu účastníků.
8.2. CK je povinna informovat písemně zákazníka o zrušení 
zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků 
nejpozději 7 dní před poskytnutím první služby. V tomto 
případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši. 
8.3. CK má právo na zrušení zájezdu v důsledku neodvra-
titelné události kdykoli před odjezdem. V tomto případě 
se vrací účastníkům zaplacená úhrada snížená o prokaza-
telně realizované výdaje.
8.4. V případě, že CK zruší zájezd z důvodů uvedených 
v této kapitole, není toto důvodem, aby zákazník uplatnil 
nárok na škodu. 

9. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY
9.1. CK může před zahájením zájezdu od CS odstoupit jen 
z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní 
povinnosti zákazníkem.
9.2. Odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením zájezdu 
z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník 
povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné.
9.3. Zákazník může kdykoli odstoupit od CS bez udání 
důvodů. V tomto případě je zákazník povinen zaplatit CK 
odstupné (stornopoplatek) za sebe i za každou přihlášenou 
osobu. 
9.4. Za den odstoupení od CS ze strany zákazníka je 
považován den, kdy byla od zákazníka do CK písemně doru-
čena informace o zrušení jeho účasti na zájezdu. Zákazník 
je povinen odstoupení od CS oznámit na místě, kde zájezd 
zakoupil. 

10. ODSTUPNÉ
10.1. Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje dle 
počtu dnů ode dne odstoupení od CS do počátku zájezdu 
(poskytnutí první služby). Výše odstupného se stanovuje ze 
základní ceny zájezdu nesnížené o slevy a bonusy a činí :

více než 80 dní před odjezdem 3 % (min. 300 Kč)
80–61 dní 10 % 
60–41 dní 20 % 
40–21 dní 40 % 
20–11 dní 60 % 
10– 5 dní 80 % 
4 dny až storno v den odjezdu 100 % 

Odstupné u zakázkových zájezdů je stanovenou samostat-
nou smlouvou.
10.2. V případě, že zákazník na zájezd nenastoupí nebo 
přeruší účast na zájezdu ze své vlastní vůle či jiných příčin 
na straně zákazníka, činí odstupné 100 % z ceny. V případě 
pozdního nástupu na zájezd činí odstupné 100 % z ceny 
nevyčerpaných služeb a zákazník nemá nárok na náhradu 
nákladů spojených s pozdním nástupem. 
10.3. Pokud prokazatelně vynaložené náklady a výdaje CK 
za zákazníka ke dni odstoupení od CS převyšují odstupné 
stanovené procentním výpočtem, zvyšuje se toto odstupné na 
hodnotu těchto výdajů + základní 3% poplatek (min 300 Kč). 
10.4. Při zrušení účasti bude zákazníkovi vrácena dosud 
zaplacená úhrada snížená o výše uvedené odstupné. 
10.5. Sazby odstupného se vztahují i na doplňkové služby 
objednané nad rámec základní ceny zájezdu. 
10.6. Odstupné u letenek a příslušných poplatků se určuje 
podle podmínek dodavatele (letecké společnosti). Zákazník 
se zavazuje, že navíc uhradí případné výdaje spojené se 
stornováním této služby, pokud nějaké vnikly. 

11. ODPOVĚDNOST CESTOVNÍ KANCELÁŘE 
A REKLAMACE

11.1. CK je povinna poskytnout zákazníkovi služby, které 
jsou součástí zájezdu, řádně a včas, v souladu s uzavřenou 
CS a obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zákazník 
zjistí, že služba poskytovaná CK neodpovídá službě nabíze-
né v katalogu a v případných upřesňujících informačních 
materiálech, může uplatnit své právo na reklamaci
11.2. CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplý-
vajících z uzavřené CS bez ohledu na to, zda tyto závazky 
mají být splněny CK nebo jinými dodavateli služeb cestovní-
ho ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.
11.3. Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkla-
du, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo 

v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být 
zájezd ukončen podle CS, jinak právo na reklamaci zaniká.
11.4. V průběhu zájezdu lze vadu služeb reklamovat u vedou-
cího zájezdu. Jestliže není možné zjednat nápravu ihned, 
sepíše vedoucí s účastníkem záznam obsahující: osobní údaje 
účastníka, předmět reklamace a případný požadavek na její 
vyřízení.
11.5. CK je povinna vyřídit reklamaci nejpozději do 30 
dnů od jejího uplatnění nebo ode dne ukončení zájezdu 
v případě, že reklamace byla uplatněna na zájezdu a nebyla 
vyřešena na místě. 
11.6. CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou 
porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, 
že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb 
cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda 
byla způsobena:
 zákazníkem,
 třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, 

pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo 
nebyla nevyhnutelná, 
 neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno 

ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
11.7. Ve případech, kdy je škoda způsobena třetí osobou 
nebo neodvratitelnou událostí (bod 5.2), je CK povinna 
poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc dle svých 
možností. 
11.8. CK neručí:
 za majetek účastníků zájezdu v případě jeho poškození, 

ztráty či krádeže,
 za udělení víz příslušnými zastupitelskými úřady,
 za případné zpoždění autobusové, trajektové nebo letecké 

dopravy z technických čí dopravně provozních důvodů 
(např. přetížené koridory atd.) a neruší za škody, které 
tímto zákazníkům vzniknou.

11.9. Veškeré údaje o zajišťování víz a bezvízovém styku se 
vztahují pouze na občany ČR. 

12. ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKŮ ZÁJEZDU
12.1. Účastník je povinen:
 mít platný cestovní doklad splňující požadavky navštíve-

ných států,
 dodržovat právní předpisy navštívených států,
 uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu zájezdu pokud 

toto pojištění není zahrnuto do ceny zájezdu,
 dodržet místo nástupu, které uvedl, 
 dbát pokynů vedoucího zájezdu a sportovních instruktorů, 

dodržovat stanovený program a v případě individuálního 
programu informovat vedoucího zájezdu o své plánované 
trase (vedoucí mu má právo v případě nedostatečné zku-
šenosti nebo výbavě tuto trasu i zakázat),
 předložit souhlas zákonného zástupce v případě, 

že se účastní zájezdu osoba mladší 18 let bez jeho 
doprovodu. U osob mladších 15ti let pak zajistit dopro-
vod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu,
 v případě, že CK zajišťuje víza, poskytnout zástupci CK 

cestovní pas v termínu určeném CK, 
 u cyklistických zájezdů respektovat návod k zajištění kol 

proti poškození dle informací poskytnutých CK.
12.2. Účastník plně odpovídá za následky vzniklé neplat-
ností jeho cestovních dokladů či nedodržením vízových, 
devizových a jiných právních předpisů platných v navštíve-
né zemi. 
12.3. Účastník se zavazuje, že se bude během zájezdu 
chovat v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země 
a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval 
přírodu a okolní prostředí.
12.4. Účastník se zúčastňuje zájezdu, případně sportovní-
ho programu (např. raftingu, vodní turistiky, horské a vyso-
kohorské turistiky, cyklistiky aj.) na vlastní zodpovědnost, 
a to i v případě, že jsou na zájezdu přítomni sportovní 
instruktoři.
12.5. Je-li účastník pod vlivem alkoholu nebo omamných 
prostředků nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický 
a psychický stav neodpovídají náročnosti programu, má 
vedoucí právo vyloučit účastníka ze sportovního programu 
či zakázat mu plánovanou trasu. V krajním případě může 
vedoucí vyloučit ze zájezdu bez náhrady účastníka, který 
hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky. Toto se vzta-
huje i na porušování ubytovacího řádu v kempech, chatách 
a hotelech. V těchto případech se neúčast na programu 
nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany CK. 
12.6. Účastník nese odpovědnost za svoji zdravotní přípra-
vu na zájezd a její nedodržení není důvodem k odstoupení 
od CS. Případné informace o očkování, uvedené v materiá-
lech CK, jsou pouze informačního charakteru.
12.7. Účastník (a zákazník) prohlašuje, že: 
 si není vědom žádných závažných omezení, která by ohro-

zila jeho zdravotní stav či bezpečnost během zájezdu, na 

který se přihlašuje; 
 bude respektovat pokyny vedoucího, průvodců a instruk-

torů zájezdu; 
 v případě, že se chce zúčastnit programu na vodě 

(např. rafting, vodní turistika, jachting), umí plavat; 
 bude používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení 

(např. při raftingu, vodní či vysokohorské turistice);
 uhradí eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním pro-

středku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby 
zajištěné dle CS; 
 se před a během sportovního programu zdrží požívání 

alkoholu a omamných látek;
 souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb.) uvedených v CS pro potřeby 
CK, a to výhradně za účelem pořádání zájezdu a zasílání 
nabídek služeb v cestovním ruchu, a dále pro potřeby 
pojišťovny poskytující zdravotní pojištění. Dále prohla-
šuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 
5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob 
uvedených na CS. 

13. POJIŠTĚNÍ CK
13.1. CK je pojištěna proti úpadku dle podmínek zákona 
159/1999Sb v platném znění. Informace o pojištění proti 
úpadku obdrží zákazník při uzavírání CS.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky platí pro zájezdy 
a služby zveřejněné v katalogu CK a na jejích webových 
stránkách, pořádané níže uvedenými CK. V případě 
nutnosti může CK aktualizovat tyto všeobecné podmínky 
zveřejněním na svých webových stránkách a tyto aktua-
lizované podmínky budou platit pro CS uzavřené po datu 
zveřejnění.
14.2. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu 
založeném touto smlouvou se řídí těmito všeobecnými 
podmínkami, zákonem č. 159/1999 Sb., zákonem 
č. 101/2001 o ochraně osobních údajů a dále Občanským 
zákoníkem, popř. dalšími obecně závaznými právními 
předpisy v platném znění. 
14.3. Vzájemný smluvní vztah mezi CK a dalšími cestov-
ními kancelářemi, které zastupuje, se řídí ustanoveními 
Obchodního zákoníku. 
14.4. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá 
vliv na celkovou platnost všeobecných podmínek a CS. 
14.5. Smluvní strany prohlašují, že si tyto podmínky před 
podpisem přečetly, že jsou v souladu s jejich vůlí a s obsa-
hem těchto podmínek souhlasí. Na důkaz toho připojují své 
podpisy na CS. 

15. SMLUVNÍ STRANY
15.1. Adventura  na  základě  plné  moci  zastupuje CK  
uvedené v tabulce (viz níže) a jejich jménem vykonává 
veškeré právní úkony související s uzavřením cestovní 
smlouvy (zejména uzavírá cestovní smlouvy a vede evidenci 
zákazníků, zajišťuje veškerý platební styk mezi zákazníkem 
a CK, podává informace).
15.2. Tyto všeobecné smluvní podmínky platí pro níže 
uvedené CK s těmito specifickými úpravami:

 ADVENTURA s.r.o. , Voroněžská 20, 101 00, Praha 10, 
IČO: 44264704, DIČ: CZ44264704
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku Městského 
soudu v Praze pod sp. zn.: oddíl C, vložka 6209
Platná záloha 30 %

 CHINA TOURS, s.r.o., Voroněžská 20, 101 00, Praha 10, 
IČO: 26483343, DIČ: CZ26483343
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku Městského 
soudu v Praze pod sp. zn.: oddíl C, vložka 81124
Platná záloha 30 %

 RAFTCENTRUM s.r.o., Voroněžská 20, 101 00 Praha 10, 
IČO:27106713, DIČ:CZ 27106713, 
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku Městského 
soudu v Praze pod sp. zn.: oddíl C, vložka 96708
Platná záloha 30 %

 CK TRIP, Pasířská 27, 466 01 Jablonec n.N., IČ: 16176111, 
DIČ: CZ6760040089
Fyzická osoba podnikající na základě Koncesní DIČ 
listiny č.j. OžV/0000298/96/hub/005, event.č. 310007-
000029896 vydané OÚ městské části Praha 7
Platná záloha 50 %

 CK MONTANA CLUB, s.r.o., Kobližná 2, 602 00 Brno, 
IČO: 60739185, DIČ: CZ60739185
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku Krajského 
soudu v Brně pod sp. zn.: oddíl C, vložka 18175
Platná záloha 30 %
15.3. Tyto všeobecné smluvní podmínky neplatí pro 
zájezdy pořádané CK SLANTOUR (RNDr. Ladislav Peška, 
IČO: 10252908)


