
SMLOUVA O ZÁJEZDU – POTVRZENÍ ZÁJEZDU 
uzavřená podle § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Pořadatel: CZECH SURF s.r.o., IČ 03095444  se sídlem Buchlovská 9, 687 06  Velehrad, 

společnost vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 83504

Zákazník:____________________________________     Datum narození: _________________________

Bydliště: _____________________________________________________________________________________

Č. OP: ______________________________________

Státní příslušnost: ________________________________

Tel.: ________________________________________

Email pro zasílání pokynů: ______________________________________

Spolucestující: _______________________________   Datum narození: ___________________________

Bydliště: _______________________________________________________________________________________

Č. OP: __________________________

Státní příslušnost: ____________________________________________________________________________

I.
Pořadatel se touto smlouvou zavazuje, že pro zákazníka a případné  spolucestující obstará 
zájezd specifikovaný v čl. II této smlouvy a zákazník se zavazuje pořadateli zaplatit souhrnnou 
cenu zájezdu dle č. III této smlouvy.

            II. III.
Předmětem smlouvy o zájezdu je:
místo pobytu: 
kód zájezdu:
balíček:
termín od – do (počet nocí):

  CELKEM (výše a splatnost):
záloha (výše a splatnost): 

IV.
1. Pořadatel  prohlašuje,  že před uzavřením této smlouvy o zájezdu sdělil  zákazníkovi  veškeré

nezbytné údaje o pasových a vízových požadavcích,  o  zdravotních dokladech vyžadovaných
pro potřebu cesty a o lhůtách pro jejich vyřízení v souvislosti se zájezdem, pro který se vydává
toto potvrzení. 

2. Pořadatel  prohlašuje,  že  uskutečnění  zájezdu  je podmíněno  dosažením  určitého  počtu
zákazníků.



3. Odstoupí-li  zákazník  z jiného  důvodu,  než  je  porušení  povinnosti  pořadatele  zájezdu
nebo odstoupí-li pořadatel zájezdu od smlouvy pro porušení povinností ze strany zákazníka,
je  zákazník  povinen  uhradit  storno  poplatek  ve  výši  skutečných  nákladů  spojených
se zrušením zájezdu, nejméně však::

a) více než 60 dnů před rozhodnou skutečností 300 Kč (bez letenky)
b) 60. až 30. den před odjezdem 15 % z ceny zájezdu (bez letenky)
c) 29. až 22. den před odjezdem 30 % z ceny zájezdu (bez letenky)
d) 21. až 11. den před odjezdem 50 % z ceny zájezdu (bez letenky)
e) 10. až 6. den před odjezdem 75 % z ceny zájezdu (bez letenky) 
f) méně než 6 dnů před odjezdem a při nedostavení se k odjezdu 100 % z celkové ceny 

zájezdu (bez letenky).

4. V případě, kdy letenky zajišťuje CK je zákazník povinen uhradit CK veškeré náklady vzniklé
v souvislosti se zrušením letenky. Zákazník neplatí odstupné v případě, že si za sebe najde včas
odpovídající  náhradu.  Hradí  pouze  manipulační  poplatek  ve  výši  300  Kč  a  případně
již  vynaložené  náklady  (např.  zaplacené  vízum,  storno  letenky  ap.)  a  náklady  spojené
se změnou účastníka zájezdu (změna letenky, nová víza, ap.).

5. Zákazník může uplatnit své právo z porušení povinnosti pořadatele bez zbytečného odkladu
v místě pobytu, nejpozději však do jednoho měsíce od dne ukončení zájezdu písemně v místě
sídla pořadatele.

V.
1.  Zákazník  svým  podpisem  potvrzuje,  že  se  seznámil  se  Všeobecnými  podmínkami  pořadatele,  
se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů, a že převzal od pořadatele doklad o pojištění CK
proti  úpadku.  Všechny tyto dokumenty tvoří  nedílnou součást  obsahu Smlouvy o zájezdu a strany
se zavazují se jimi řídit. 
2. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že mu na vyžádání byly poskytnuty informace na příslušném
formuláři  dle  vyhl.  č.  122/2018 Sb.,  o  vzorech formulářů pro jednotlivé  typy zájezdů a spojených
cestovních služeb.
3.  Zákazník souhlasí s poskytnutím smlouvy o zájezdu v elektronické podobě.
4. Zákazník prohlašuje, že je oprávněn Smlouvu o zájezdu uzavřít, a to i ve prospěch dalších účastníků
zájezdu, a že jej tito další účastníci k jejich účasti na zájezdu řádně pověřili.
5.  Uzavírá-li  zákazník  Smlouvu o zájezdu ve  prospěch osoby mladší  18 let,  prohlašuje,  že  je  jejím
zákonným zástupcem, příp.  disponuje zmocněním tímto zástupcem, který rovněž souhlasí  s  účastí
nezletilého  na  všech  částech  zájezdu.  Dále  zákazník  prohlašuje,  že  u  osob  mladších  18  let  zajistí
doprovod  a  dohled  zletilé  osoby,  která  za  nezletilého  ponese  odpovědnost  a  případně  souhlas
zákonných zástupců s doprovodem třetí osobou, pokud osoba mladší 18 let čerpá služby bez jejich
doprovodu a dohledu, obdobně zajistí doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.
6. Toto potvrzení vydává pořadatel zájezdu v souladu se zněním OZ. Zákazník svým podpisem převzetí
potvrzení stvrzuje, že byl informován o všech skutečnostech v potvrzení uvedených.
7.  Po té,  co se smluvní strany seznámily se zněním této smlouvy, prohlašují,  že porozuměly jejímu
obsahu,  že  byla  sepsána  podle  jejich  svobodné  a  vážné  vůle,  že  jí  neuzavřely  v  tísni  za  nápadně
nevýhodných podmínek, a to potvrzují svými podpisy.

V __________________ dne ________________________ Pořadatel:

V __________________ dne ________________________ Zákazník/zákonný zástupce zákazníka:


