
Těmito Všeobecnými smluvními podmínkami se řídí vzájemný vztah 
mezi AZZURRO TOUR OPERATOR s.r.o. (dále jen CK Azzurro) a ob-
jednavatelem služeb nabízených CK Azzurro.

Čl. 1. SMLUVNÍ VZTAHY
Vznikají podepsáním a převzetím řádně vyplněné Cestovní smlouvy (ve smyslu 
v4NMPVWZ�P�[ÈKF[EVi�OFCP�v1œJIMÈÝLZi�EÈMF�KFO�DFTUPWOÓ�TNMPVWB
�PE�KFEOPU-
livce nebo od organizace (dále jen objednavatel). Smlouva musí obsahovat 
všechny náležitosti, tj. typ a datum služeb, počet osob, standardní nebo 
smluvní cenu, rozsah služeb, podpis. Podpisem objednavatel stvrzuje, že tyto 
Všeobecné smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi. Cestovní smlouva 
nabývá platnosti podpisem a složením zálohy v dohodnuté výši.

Čl. 2. CENA A SMLUVNÍ PODMÍNKY
$FOZ�KTPV�DFOBNJ�TNMVWOÓNJ�NF[J�$,�"[[VSSP�OB�TUSBOĶ�KFEOÏ�B�PCKFEOBWB-
UFMFN�OB�TUSBOĶ�ESVIÏ��1MBUÓ�DFOZ�LUFSÏ�KTPV�VWFEFOZ�W�LBUBMPHV�$,�"[[VSSP��
$FOZ�KTPV�QPĲÓUÈOZ�EBOâN�LVS[FN�LF�EOJ������������$,�"[[VSSP�TJ�WZISB[VKF�
QSÈWP�LF�[NĶOĶ�DFOZ�W�QœÓQBEĶ�äF�EPKEF�LF�[WâÝFOÓ�
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot;
b)  plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které 

jsou zahrnuty v ceně zájezdu;
c)  směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v prů-

NĶSV�P�WÓDF�OFä�����
;WâÝFOÓ�DFOZ�V�[ÈKF[EŞ�B�TMVäFC�KF�NPäOÏ�QPLVE�L�OĶNV�EPKEF�EP�����EOF�
před dnem zahájení plnění. Cenu zájezdu nebo služeb, uvedenou v cestovní 
TNMPVWĶ�	PCKFEOÈWDF�TMVäFC
�KF�$,�"[[VSSP�PQSÈWOĶOB�[WâÝJU�P�ĲÈTULV�P�LUF-
rou se zvýší cena nebo platba dle čl. 2 písm. a)b) tohoto článku Podmínek.
V případě zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení 
DFOZ�[ÈKF[EV�OFCP�TMVäFC�W�QSŞNĶSV�P������B�WÓDF�KF�$,�"[[VSSP�PQSÈWOĶOB�
zvýšit cenu zájezdů nebo služeb maximálně o částku odpovídající procentní 
výši změny kurzu. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena zájezdu nebo 
služby cestovního ruchu je uveden v nabídkovém katalogu nebo v nabídko-
vých listech. U služeb na objednávku, není-li cena služby uvedena v nabídko-
vém katalogu, se za rozhodný den považuje den potvrzení objednávky.
1ÓTFNOÏ�P[OÈNFOÓ�P�[WâÝFOÓ�DFOZ�NVTÓ�CâU�PCKFEOBWBUFMJ�PEFTMÈOP�OFKQP[EĶKJ����
dní před zahájením zájezdu nebo před zahájením plnění první objednané služby. 
0CKFEOBWBUFM� KF�QPWJOFO�EP���EOŞ�PE�P[OÈNFOÓ�P� [WâÝFOÓ� DFOZ�VISBEJU� SP[EÓM�
v ceně zájezdu nebo služby. Při porušení tohoto závazku ze strany objednavatele 
NÈ�$,�"[[VSSP�QSÈWP�PE�TNMPVWZ�PETUPVQJU� ĲÓNä�OFOÓ�EPUĲFOP� KFKÓ� QSÈWP�OB�
úhradu škody, a může postupovat dále jako při stornu ze strany objednavatele. 
Všechny druhy slev mohou být uplatněny pouze při sepsání cestovní smlouvy 
nebo objednávky služeb, zpětné uplatnění slev není možné. Případné slevy, 
WZIMÈÝFOÏ�$,�"[[VSSP� QP� EBUV� QPEQJTV� DFTUPWOÓ� TNMPVWZ� PCKFEOBWBUFMFN�
OF[BLMÈEBKÓ� QSÈWP�PCKFEOBWBUFMF�OB� [MFWOĶOPV�DFOV��$,�"[[VSSP�NÈ�QSÈWP�
na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Služby se hradí zásadně 
QœFEFN�W�IPUPWPTUJ�V�$,�"[[VSSP�QœÓQBEOĶ�QSPTUœFEOJDUWÓN�UĶDI�QSPEFKDŞ�
LUFSÏ�PCKFEOBWBUFM�[NPDOÓ�L�QSPWFEFOÓ�QMBUCZ�OB�$,�"[[VSSP�OFCP�QœFWPEFN�
OB�ÞĲFU�$,�"[[VSSP��1œJ�V[BWœFOÓ�DFTUPWOÓ�TNMPVWZ�TMPäÓ�PCKFEOBWBUFM�[ÈMPIV�
����DFOZ�QPLVE�OFOÓ�EPNMVWFOP�KJOBL�EPQMBUFL�KF�OVUOÏ�VISBEJU�OFKQP[EĶKJ�
���LBMFOEÈœOÓDI�EOÓ�QœFE�WZVäJUÓN�TMVäCZ�EP�KFIP������WâÝF��1œJ�OFEPESäFOÓ�
UFSNÓOŞ�TQMBUOPTUJ�NÈ�$,�"[[VSSP�QSÈWP�PE�DFTUPWOÓ�TNMPVWZ�PETUPVQJU��#F[�
zaplacení celé ceny služeb uvedených v cestovní smlouvě, nemá právo ob-
jednavatel tyto služby čerpat. Stejně tak doklad pro ubytování bude objedna-
WBUFMJ�QœFEÈO���EOÓ�QœFE�WZVäJUÓN�TMVäFC�OF�WÝBL�EœÓWF�OFä�QP�VISB[FOÓ�QMOÏ�
DFOZ�SFTQ��KFKÓN�[BQMBDFOÓN�[NPDOĶOâN�QSPEFKDFN�OB�ÞĲFU�$,�";;6330�

Čl. 3.  ZMĚNY SLUŽEB A ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ 
SMLOUVY ZE STRANY CK AZZURRO

/BTUBOPV�MJ�PLPMOPTUJ�LUFSÏ�$,�"[[VSSP�CSÈOÓ�QPTLZUOPVU�TMVäCZ�EMF�TNMVWOĶ�
EPIPEOVUâDI�QPENÓOFL�B� KF�MJ� UBL�$,�"[[VSSP�OVDFOB�[�PCKFLUJWOÓDI�EŞWP-
EŞ�QœFE�[BIÈKFOÓN�ĲFSQÈOÓ�TMVäFC�[NĶOJU�QPENÓOLZ�DFTUPWOÓ�TNMPVWZ�KF�$,�
Azzurro povinna takové změny objednavateli písemně oznámit a navrhnout 
mu změnu cestovní smlouvy. Objednavatel má právo se rozhodnout, zda se 
změnou bude souhlasit, či zda od cestovní smlouvy odstoupí.
B
��1PLVE�PCKFEOBWBUFM�WF�MIŞUĶ�EP���EOŞ�PE�EPSVĲFOÓ�OÈWSIV�OB�[NĶOV�DFT-

tovní smlouvy od ní neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. 
Jestliže změna cestovní smlouvy vede ke zvýšení ceny služeb, je objedna-
WBUFM�QPWJOFO�VISBEJU�$,�SP[EÓM�W�DFOĶ�TMVäFC�EP���EOŞ�PE�EPSVĲFOÓ�OÈWS-
IV�OB�[NĶOV�TNMPVWZ��1œJ�QPSVÝFOÓ�UPIPUP�[ÈWB[LV�NÈ�$,�"[[VSSP�QSÈWP�
PE�DFTUPWOÓ�TNMPVWZ�PETUPVQJU�ĲÓNä�OFOÓ�EPUĲFOP�QSÈWP�$,�"[[VSSP�OB�
ÞISBEV�ÝLPEZ��+FTUMJäF�[NĶOB�WFEF�LF�TOÓäFOÓ�DFOZ�TMVäFC�KF�$,�QPWJOOB�
vrátit objednavateli rozdíl v ceně služeb v případě, že objednavatel uhradil 
již celkovou cenu služeb nebo snížit doplatek celkové ceny, pokud nebyl 
objednavatelem dosud uhrazen.

b)  Jestliže objednavatel nesouhlasí se změnou cestovní smlouvy a ve lhůtě 
EP���EOŞ�PE�EPSVĲFOÓ�OÈWSIV�OB�[NĶOV�PE�DFTUPWOÓ�TNMPVWZ�PETUPVQÓ�NÈ�
QSÈWP�QPäBEPWBU� BCZ�NV�$,�"[[VSSP�OB� [ÈLMBEĶ�OPWÏ�DFTUPWOÓ� TNMPV-
vy poskytla jiné služby cestovního ruchu nejméně v kvalitě odpovídající 
QŞWPEOÓ�DFTUPWOÓ�TNMPVWĶ�NŞäF�MJ�$,�"[[VSSP� UBLPWÏ�TMVäCZ�OBCÓEOPVU��
/FEPKEF�MJ�W�UBLPWÏN�QœÓQBEĶ�L�V[BWœFOÓ�OPWÏ�DFTUPWOÓ�TNMPVWZ�KF�$,�"[-
zurro povinna bez zbytečného odkladu vrátit objednavateli vše, co od něho 
obdržela na úhradu služeb podle zrušené cestovní smlouvy, aniž by byl 
objednavatel povinen platit odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové ces-
tovní smlouvy, platby uskutečněné na základě původní cestovní smlouvy se 
považují za platby podle nové cestovní smlouvy.

Cestovní kancelář může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy od-
stoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení povinností ob-
jednavatelem zejména nedodržení termínů splatností zálohy nebo doplatku 
za služby uvedených v cestovní smlouvě. Odstoupila-li cestovní kancelář od 
cestovní smlouvy z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, má objed-
navatel právo požadovat, aby mu cestovní kancelář na základě nové cestovní 
smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní 
smlouvě, může-li cestovní kancelář takový zájezd nabídnout. Je-li cena nové-
ho zájezdu nižší než již uskutečněné platby podle předchozí věty, je cestovní 
kancelář povinna tento rozdíl bez zbytečného odkladu objednavateli vrátit. 
/FEPKEF�MJ�BMF�L�V[BWœFOÓ�OPWÏ�DFTUPWOÓ�TNMPVWZ�KF�$,�"[[VSSP�QPWJOOB�CF[�
zbytečného odkladu vrátit objednavateli vše, co od něho obdržela na úhradu 
ceny zájezdu podle zrušení cestovní smlouvy, aniž by byl objednavatel povi-

OFO�QMBUJU�$,�PETUVQOÏ��+FTUMJäF�EPKEF�L�V[BWœFOÓ�OPWÏ�DFTUPWOÓ�TNMPVWZ�QMBU-
by, uskutečněné na základě původní cestovní smlouvy, se považují za platby 
uskutečněné podle nové cestovní smlouvy.
0�[SVÝFOÓ�TMVäFC�KF�$,�"[[VSSP�QPWJOOB�JOGPSNPWBU�PCKFEOBWBUFMF�OFKQP[EĶKJ�
EP����EOŞ�QœFE�ĲFSQÈOÓN�TMVäFC��;SVÝÓ�MJ�DFTUPWOÓ�LBODFMÈœ�[ÈKF[E�WF� MIŞUĶ�
kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit objednava-
UFMJ�QPLVUV�WF�WâÝJ������[�DFOZ�[ÈKF[EV��$FTUPWOÓ�LBODFMÈœ�TF�NŞäF�[QSPTUJU�
PEQPWĶEOPTUJ�[B�ÝLPEV�QPEMF�ĲM����OFCP�QPWJOOPTUJ�[BQMBUJU�QPLVUV�KFO�UFIEZ�
prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo
a)  z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků (je-li realizace zájez-

du podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků a tato skutečnost 
a současně i lhůta, ve které nejpozději musí cestovní kancelář objednavate-
le písemně informovat o zrušení zájezdu, jsou výslovně uvedeny);

b)  v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynalože-
ní veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat.

Čl. 4.  ZMĚNA CESTOVNÍ SMLOUVY ZE STRANY  
OBJEDNAVATELE

;NĶOZ�TNMVWOÓDI�QPENÓOFL�OB�[ÈLMBEĶ�QœÈOÓ�PCKFEOBWBUFMF�
B
��PCKFEOBWBUFM�NÈ�QSÈWP�OFKQP[EĶKJ���EOZ�QœFE�[BIÈKFOÓN�QPCZUV�OFCP�WZVäJ-

tím služby oznámit, že se místo něho zúčastní jiná osoba. Oznámení o změ-
ně musí provést vždy písemně a zaslat nebo doručit na prodejní místo, 
LEF�V[BWœFM�TNMVWOÓ�W[UBI��,�P[OÈNFOÓ�KF�OVUOÏ�QœJMPäJU�QSPIMÈÝFOÓ�OPWÏIP�
objednavatele, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. Původní a nový 
objednavatel společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu 
B�ÞISBEV�OÈLMBEŞ�QPLVE�W�TPVWJTMPTUJ� TF�[NĶOPV�$,�"[[VSSP�W[OJLOPV��
;B�[NĶOV�QSPWFEFOPV�W�DFTUPWOÓ�TNMPVWĶ�EMF�ĲM����QÓTN��B
�UPIPUP�ĲMÈOLV�
1PENÓOFL�KF�PQSÈWOĶOB�ÞĲUPWBU�NBOJQVMBĲOÓ�QPQMBUFL�WF�WâÝJ�����,Ĳ�

C
��$,�"[[VSSP� OB� QœÈOÓ� PCKFEOBWBUFMF� QSPWÈEÓ� QPLVE� KF� UP�NPäOÏ� [NĶOZ�
dalších podmínek sjednaných ve smlouvě, jako změna termínu zájezdu, 
místa pobytu, typu ubytování nebo dopravy. Provedení takových změn 
QPEMÏIÈ�[BQMBDFOÓ�NBOJQVMBĲOÓIP�QPQMBULV�WF�WâÝJ�����,Ĳ�QPLVE�KF�[NĶOB�
QSPWFEFOB�EP����LBMFOEÈœOÓDI�EOŞ�QœFE�WZVäJUÓN�TMVäCZ��7�QœÓQBEĶ�[NĶOZ�
WF�MIŞUĶ�LSBUÝÓ�OFä����EOÓ�EP�[BIÈKFOÓ�ĲFSQÈOÓ�TMVäFC�KF�UBUP�[NĶOB�QPWBäP-
vána za odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele a objednavatel je 
QPWJOFO�VISBEJU�$,�"[[VSSP�PETUVQOÏ�EMF�ĲMÈOLV���UĶDIUP�1PENÓOFL�

c)  z důvodu porušení povinností objednavatelem

Čl. 5.  ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY ZE STRANY 
OBJEDNAVATELE

0CKFEOBWBUFM�NÈ�QSÈWP�PETUPVQJU�PE�V[BWœFOÏ�DFTUPWOÓ�TNMPVWZ�T�$,�"[[VSSP�
(stornovat služby). Toto odstoupení musí učinit písemně. Smluvní vztah je zru-
šen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno 
$,�"[[VSSP��7�UPNUP�QœÓQBEĶ�NÈ�$,�"[[VSSP�QSÈWP�ÞĲUPWBU�TUPSOPQPQMBULZ��
Stornopoplatek je splatný ihned.
o��[ÈLMBEOÓ�TUPSOPQPQMBUFL������,Ĳ�EPKEF�MJ�LF�TUPSOV�ÞĲBTUJ�W�EPCĶ�PE�[ÈWB[-
OÏIP�QœJIMÈÝFOÓ�Bä�EP����LBMFOEÈœOÓDI�EOŞ�QœFE�TUBOPWFOâN�WZVäJUÓ�TMVäCZ�

o������[�DFOZ�PCKFEOBOâDI�TMVäFC�QPLVE�UZUP�PCKFEOBWBUFM�[SVÝÓ�W�EPCĶ�PE�
���EP����LBMFOEÈœOÓDI�EOŞ�QœFE�TUBOPWFOâN�WZVäJUÓN�TMVäCZ�

o������[�DFOZ�PCKFEOBOâDI�TMVäFC�QPLVE�UZUP�PCKFEOBWBUFM�[SVÝÓ�W�EPCĶ�PE�
���EP����LBMFOEÈœOÓDI�EOŞ�QœFE�TUBOPWFOâN�WZVäJUÓN�TMVäCZ�

o������[�DFOZ�PCKFEOBOâDI�TMVäFC�QPLVE�UZUP�PCKFEOBWBUFM�[SVÝÓ�W�EPCĶ�PE�
���EP����LBMFOEÈœOÓDI�EOŞ�QœFE�TUBOPWFOâN�WZVäJUÓN�TMVäCZ�

o������[�DFOZ�PCKFEOBOâDI�TMVäFC�QPLVE�UZUP�PCKFEOBWBUFM�[SVÝÓ�W�EPCĶ�PE�
��� EP� ��� LBMFOEÈœOÓDI� EOŞ� QœFE� TUBOPWFOâN� WZVäJUÓN� TMVäCZ�� 1PLVE�EP�
tohoto termínu nebude zaplacen doplatek, cestovní kancelář má právo po-
važovat objednávku ze strany objednavatele za zrušenou a postupovat dále 
podle těchto stornovacích podmínek;

o������[�DFOZ�PCKFEOBOâDI�TMVäFC�QPLVE�UZUP�PCKFEOBWBUFM�[SVÝÓ�W�EPCĶ�PE�
���EP����LBMFOEÈœOÓDI�EOŞ�QœFE�TUBOPWFOâN�WZVäJUÓN�TMVäCZ�

o������[�DFOZ�PCKFEOBOâDI�TMVäFC�QPLVE�UZUP�PCKFEOBWBUFM�[SVÝÓ�W�EPCĶ�PE�
���EP���LBMFOEÈœOÓDI�EOŞ�QœFE�TUBOPWFOâN�WZVäJUÓN�TMVäCZ�

o�������[�DFOZ�PCKFEOBOâDI�TMVäFC�QPLVE�UZUP�PCKFEOBWBUFM�[SVÝÓ�W�EPCĶ�PE�
��LBMFOEÈœOÓDI�EOŞ�EP�EOF�WZVäJUÓ�TMVäCZ�

��W�QœÓQBEĶ�äF�CZ�CZM�WâÝF�VWFEFOâ�TUPSOPQPQMBUFL�W�EPCĶ�PE����LBMFOEÈœ-
ních dnů před stanoveným využitím služby do dne využití služby nižší než 
�����,Ĳ�BQMJLVKF�TF�[ÈLMBEOÓ�TUPSOPQPQMBUFL������,Ĳ�
V případě, že se objednavatel nedostaví k čerpání služeb v místě ubytování 
nebo k odjezdu/odletu nebo se nezúčastní zájezdu v důsledku poskytnutí ne-
přesných či neúplných údajů, příp. porušení celních, pasových a devizových 
předpisů, nemá nárok na vrácení jím zaplacené finanční částky.
$,�"[[VSSP�NÈ�QSÈWP�PEFĲÓTU�PETUVQOÏ�	TUPSOPQPQMBUFL
�PE�TMPäFOÏ�[ÈMPIZ�
nebo zaplacené ceny. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného (storno-
poplatku) se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky 
odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu nebo 
nástupu na příslušný zájezd nebo službu.

Čl. 6. POJIŠTĚNÍ
Ceny zájezdů zahrnují povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 
Ĳ�����������4C��1PWJOOÏ�TNMVWOÓ�QPKJÝUĶOÓ�$,�"[[VSSP�V[BWœFMB�T�QPKJÝŘPW-
OPV� 6/*2"� 	L� OBIMÏEOVUÓ� o� IUUQ���XXX�B[[VSSP�D[
�� /B� [ÈLMBEĶ� QPWJOOÏIP�
TNMVWOÓIP�QPKJÝUĶOÓ�$,�W[OJLÈ�PCKFEOBWBUFMJ�QPKJÝUĶOÏNV�$,�"[[VSSP�QSÈWP�
OB�QMOĶOÓ�W�QœÓQBEĶ�LEZ�$,�"[[VSSP�
a)  neposkytne objednavateli dopravu z místa pobytu v zahraničí do České 

republiky, pokud je tato doprava součástí služeb;
b)  nevrátí objednavateli zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že 

se zájezd neuskutečnil;
c)  nevrátí objednavateli rozdíl mezi zaplacenou cenou služeb a cenou částeč-

ně poskytnutých služeb v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.
Podrobná ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění objednavatele a jeho 
spolucestujících jsou uvedena v dokladu pojišťovny, který obsahuje název po-
jišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události, a který ob-
jednavatel obdrží při podpisu cestovní smlouvy. Tento doklad je platný pouze 
ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu.
/ÈSPLZ�PCKFEOBWBUFMF�LUFSÏ�NV�W[OJLMZ�QSPUJ�$,�"[[VSSP�W�EŞTMFELV�OFTQMOĶOÓ�
cestovní smlouvy, přecházejí u povinně smluvního pojištění cestovních kance-
láří na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.
V informačním letáku, který objednavatel obdrží při podpisu cestovní smlouvy, 
jsou uvedeny podrobnosti o podmínkách a rozsahu pojištění.

7�DFOÈDI�[ÈKF[EŞ�B�TMVäFC�DFTUPWOÓIP�SVDIV�$,�"[[VSSP�OFOÓ�[BISOVUP�QP-
jištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazové, pojištění zavazadel, 
odpovědnosti, stejně jako v cenách zájezdů a služeb cestovního ruchu není 
zahrnuto pojištění nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (pojištění 
TUPSOB
�� 7ÝJDIOJ� [ÈLB[OÓDJ�$,�"[[VSSP�NBKÓ�NPäOPTU� JOEJWJEVÈMOÓIP� QPKJÝUĶOÓ�
léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazového, pojištění zavazadel, odpo-
vědnosti, stejně jako pojištění nákladů souvisejících s odstoupením od smlou-
vy (pojištění storna). Tyto pojistné smlouvy mají možnost uzavřít v prodejních 
NÓTUFDI�$,�"[[VSSP�OFCP�QSPTUœFEOJDUWÓN�KFKJDI�QSPWJ[OÓDI�QSPEFKDŞ�

Čl. 7. REKLAMACE
Právo na reklamaci služby může uplatnit pouze objednavatel. Objednavatel je 
povinen případnou vadu reklamovat bez zbytečného odkladu u odpovědné-
ho zástupce ubytovací struktury (zahraniční kanceláře) a zároveň vše nahlásit 
$,�"[[VSSP�OB�UFMFGPOOÓN�ĲÓTMF�LPOUBLUOÓ�MJOLZ�LUFSÏ�KF�VWFEFOP�W�VCZUPWBDÓN�
poukaze a v pokynech na cestu, aby mohla být včas uskutečněna náprava 
v místě samém. Jedině tak může být závadný stav odstraněn a služba do-
plněna. Vyřízení reklamace spočívá v odstranění vady nebo doplnění služby, 
příp. poskytnutí náhradní služby. Není-li na místě sjednána náprava, objed-
navatel je povinen v místě pobytu vyhotovit zápis o zjištěných vadách, který 
NVTÓ�CâU�QPEFQTÈO�[BISBOJĲOÓ�LBODFMÈœÓ�OFCP�EFMFHÈUFN�$,�"[[VSSP��/ÈSP-
LZ�OB�SFLMBNBDF�NVTÓ�PCKFEOBWBUFM�VQMBUOJU�W�$,�QP�VLPOĲFOÓ�QPCZUV�B�UP�
CF[�[CZUFĲOÏIP�PELMBEV�OFKQP[EĶKJ�WÝBL�EP���NĶTÓDF�PE�TLPOĲFOÓ�[ÈKF[EV��
3FLMBNBDF�OFPIMÈÝFOÈ�$,�"[[VSSP�CĶIFN�QPCZUV�CVEF�QP� KFIP�VLPOĲFOÓ�
považována za pouhé upozornění. Výsledek reklamačního řízení bude ob-
KFEOBWBUFMJ� P[OÈNFO� OFKQP[EĶKJ� EP� ��� EOŞ� PE�EBUB� QPEÈOÓ� SFLMBNBDF��$,�
Azzurro neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si objednavatel objedná 
OB�NÓTUĶ�B�KFKJDIä�PSHBOJ[ÈUPSFN�$,�"[[VSSP�OFOÓ�

Čl. 8. PASY, VÍZA, CELNÍ A ZDRAVOTNÍ PŘEDPISY
,BäEâ�PCKFEOBWBUFM�B�KFIP�TQPMVDFTUVKÓDÓ�NVTÓ�NÓU�OB�DFTUV�EP�[BISBOJĲÓ�QMBUOâ�
DFTUPWOÓ�EPLMBE��,BäEâ�PCKFEOBWBUFM�B�KFIP�TQPMVDFTUVKÓDÓ�DFTUVKÓDÓ�T�$,�"[-
zurro musí dodržovat celní, devizové a zdravotní předpisy té země, do které 
cestuje. Za jakékoliv zanedbání výjezdních formalit ze strany objednavatele či 
KFIP�TQPMVDFTUVKÓDÓDI�OFQœFCÓSÈ�$,�"[[VSSP�[PEQPWĶEOPTU�

Čl. 9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
Podepsáním cestovní smlouvy podle čl. 2 těchto Všeobecných smluvních 
podmínek objednavatel vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanove-
OÓN�f���PETU����B�OÈTM��[ÈLPOB�Ĳ�����������4C��$,�"[[VSSP�[QSBDPWÈWBMB�
chráněné osobní údaje objednavatele i jeho spolucestujících, včetně rodného 
ĲÓTMB�OFCP�EBUB�OBSP[FOÓ��$,�"[[VSSP�QœFEQPLMÈEÈ�äF�PCKFEOBWBUFM�KF�TQPMV-
cestujícími pověřen k objednání služeb a k vyplnění cestovní smlouvy i s jejich 
osobními údaji, včetně rodných čísel nebo dat narození.
1PTLZUOVUÏ�PTPCOÓ� ÞEBKF� KF�$,�"[[VSSP�PQSÈWOĶOB� [QSBDPWÈWBU� [B�ÞĲFMFN�
OBCÓ[FOÓ�TMVäFC�QPTLZUPWBOâDI�ĲJ�[QSPTUœFELPWBOâDI�$,�"[[VSSP�B�QSP�BLWJ-
ziční činnost.
1œJ�[QSBDPWÈWÈOÓ�PTPCOÓDI�ÞEBKŞ�KF�$,�"[[VSSP�QPWJOOB�ECÈU�BCZ�PCKFEOBWB-
tel a jeho spolucestující neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu 
na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasa-
hováním do jejich soukromého a osobního života.
$,�"[[VSSP�OFOFTF�PEQPWĶEOPTU�[B�ÝLPEV�[QŞTPCFOPV�QPSVÝFOÓN�QSÈWOÓDI�
povinností, pokud prokáže, že škodu nezpůsobila ona, ani jiní dodavatelé slu-
žeb v rámci uzavřeného smluvního vztahu, ale škodu způsobil
– objednavatel
– třetí osoba, která není spojena s poskytováním zájezdu
–  neodstranitelná událost, které nemohlo být zabráněno ani vynaložením veš-

kerého úsilí, které lze požadovat.
$,�"[[VSSP�TJ�WZISB[VKF�QSÈWP�OB�FWFOUVÈMOÓ�PEMJÝOPTUJ�W�LBUBMPHV�PQSPUJ�TLV-
tečnostem v průběhu zájezdu, které není schopna ovlivnit a které nastaly po 
uzávěrce katalogu.
$,�"[[VSSP�TJ�WZISB[VKF�QSÈWP�OB�ÞQSBWV�QSPHSBNV�OFCP�ĲBTPWÏIP�IBSNPOP-
gramu zájezdu z důvodu tzv. vyšší moci (nepříznivé počasí, silniční kalamity, 
hraniční blokády, politické nepokoje, živelné pohromy apod.)
$,�"[[VSSP�OFPEQPWÓEÈ�[B�NPäOÏ�[QPäEĶOÓ�EPQSBWOÓDI�QSPTUœFELŞ�KBLPä�J�OÈ-
TMFELZ�[�UPIP�QMZOPVDÓ��$,�"[[VSSP�OFISBEÓ�ÝLPEZ�LUFSÏ�QœÓQBEOâN�[QPäEĶOÓN�
dopravních prostředků mohou objednavateli a jeho spolucestujícím nastat.
Pozdní nástup na ubytování z důvodu zpoždění dopravních prostředků, neza-
dává právo na pozdní vyklizení ubytovacího zařízení v den odjezdu.
,BUBMPH�$,�"[[VSSP�OBCÓ[Ó� [ÈLMBEOÓ�QPQJTZ� KFEOPUMJWâDI�VCZUPWBDÓDI�[BœÓ[F-
ní způsobem odpovídajícím skutečnosti. Na vyžádání je možno poskytnout 
i další informace.
Ubytování objednavatele v místě pobytu probíhá v plné kompetenci ubytovatele 
o�QPTLZUPWBUFMF�TMVäFC��$,�OFNÈ�WF�WĶUÝJOĶ�QœÓQBEŞ�QœÓNâ�WMJW�OB�VSĲFOÓ�LPOLSÏU-
ního pokoje nebo apartmánu. Požadavky objednavatele na ubytování v konkrét-
OÓN�QPLPKJ�BQBSUNÈOV�LBSBWBOV�NPCJMIPNV�CVOHBMPXV�DIBUDF�OFCP�TUBOV�
NŞäF�$,�"[[VSSP�[BKJTUJU�QPV[F�W�SÈNDJ�TWâDI�NPäOPTUÓ�QP�QœFEDIP[Ó�EPIPEĶ��
'BLVMUBUJWOÓ�TMVäCZ�VWÈEĶOÏ�W�LBUBMPHV�$,�"[[VSSP�OFKTPV�QœFENĶUFN�TNMVWOÓIP�
vztahu. Jedná se o služby doplňkové, hrazené v místě pobytu, na kterých je účast 
dobrovolná. Nemožnost čerpat některou z nabízených fakultativních služeb z dů-
vodu sezónnosti, malé obsazenosti apod., nezadává v žádném případě právo 
na změnu podmínek cestovní smlouvy, ani na možnost odstoupení od uzavřené 
smlouvy ze strany zákazníka bez povinnosti hradit odstupné. 
V případě ztráty nebo odcizení cestovních dokladů v průběhu zájezdu je objedna-
vatel povinen si na vlastní náklady obstarat potřebné náhradní doklady. Při zakou-
pení zájezdu či služby, jehož organizátorem je jiná cestovní kancelář v síti prodejen 
$,�"[[VSSP�QœJKÓNÈ�PCKFEOBWBUFM�WÝFPCFDOÏ�TNMVWOÓ�QPENÓOLZ�PSHBOJ[VKÓDÓ�$,�

Čl. 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
ÁTUOÓ�JOGPSNBDF�LUFSÏ�PCKFEOBWBUFM�ĲJ�KFIP�TQPMVDFTUVKÓDÓ�PCESäÓ�OB�QSPEFKOÓN�
NÓTUĶ�OF[BWB[VKF�$,�"[[VSSP�WÓDF�OFä�KF�VWFEFOP�W�QÓTFNOÏ�OBCÓEDF�	LBUBMP-
gu, příležitostných letáků). V případě nejasností před podpisem cestovní smlou-
WZ�TF�PCSBŘUF�OB�QSBDPWOÓLZ�$,�"[[VSSP�LUFœÓ�WÈN�SÈEJ�QPTLZUOPV�WZTWĶUMFOÓ��

5ZUP�7ÝFPCFDOÏ�TNMVWOÓ�QPENÓOLZ�$,�"[[VSSP�WTUPVQJMZ�W�QMBUOPTU�B�ÞĲJOOPTU�
EOF�����������T�WâKJNLPV�VTUBOPWFOÓ�ĲM��7*�PETU����QPEMF�[ÈLPOB�Ĳ�����������
Sb., které nabude účinnosti dnem nabytí účinnosti pojistné smlouvy uzavřené 
W�TPVMBEV�T�f�����B���[ÈLPOB�Ĳ�����������4C��5ZUP�7ÝFPCFDOÏ�QPENÓOLZ�TF�
vztahují na poskytované ubytování publikované v tomto katalogu.
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