
 

Všeobecné podmínky INSPIRA, s.r.o. 
Tyto  všeobecné  podmínky  se  ídí  zákonem  .  89/2012  Sb.,  ob anský  zákoník  a  jsou  platné  pro  všechny  akce  po ádané  
spole ností INSPIRA, s.r.o., I : 61458821, se sídlem Praha 4, Hvož anská 2053/3, PS  148 00, vedené u M stského soudu v 
Praze pod sp. zn. C 28096 (dále jen „dodavatel“). 
 
1. P edm t smluvního vztahu 

1.1. Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti Inspiry s.r.o. (dále jen „dodavatele“) a zákazníka p i prodeji: 

 kombinace služeb cestovního ruchu sestavené na základ  konkrétního požadavku odb ratele, (dále jen „akce“ 
nebo  „zájezdu“)  

 vzd lávacího kurzu, teambuildingové, zábavné nebo obdobné akce, která má vzd lávací, relaxa ní, i sportovní 
charakter, sestavené na základ  konkrétního požadavku odb ratele, a jejíž program probíhá na území eské 
republiky jakož i v zahrani í. 

(dále jen „akce“) 

1.2.  Dodavatel realizuje akce resp. zájezdy p ímým dodáním vlastních služeb nebo jejich zprost edkováním u jiných 
dodavatel . 

1.3. Pokud dodavatel realizuje služby prost ednictvím lokálních a jiných dodavatel , ídí se dodavatel všeobecnými a 
obchodními podmínkami t chto subdodavatel . 

2. Vznik smluvního vztahu 

2.1. Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem vzniká uzav ením písemné smlouvy o zajišt ní služeb resp. cestovní 
smlouvy (dále jen „smlouva“). 

2.2. Smlouva je rovn ž uzav ena v okamžiku, kdy dodavatel potvrdí písemnou objednávku odb ratele. 

2.3. Zákazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumenty  tvo ícími smluvní rámec a souhlasí s nimi, 
a prohlašuje, že s nimi podrobn  seznámil i p ípadné další osoby, v jejichž prosp ch smlouvu sjednává, a že 
i tyto osoby se všemi t mito dokumenty v plném rozsahu souhlasí.  

2.3. Podpisem smlouvy dle lánku 2.1. nebo zasláním písemné objednávky dle lánku 2.2. odb ratel stvrzuje, že se 
seznámil nejen se smlouvou, ale také s všeobecnými podmínkami a všemi dalšími sou ástmi smlouvy, porozum l 
jim a souhlasí s nimi. 

3. Cenové a platební podmínky 

3.1. Ceny akce resp. zájezdu je uvedena ve smlouv , veškeré ceny pro  zájezdy v zahrani í jsou uvedeny v etn   DPH.  
Ceny veškerých akcí realizovaných v eské republice jsou uvedeny bez DPH. 

3.2. Odb ratel se zavazuje zaplatit dodavateli sjednanou cenu takto: 

 Do 7 dn  od podpisu smlouvy uhradit 60 % ceny akce. Pokud se tak nestane, má dodavatel právo odstoupit od 
smlouvy. Zákazník je v tomto p ípad  povinen uhradit dodavateli veškeré již vynaložené náklady a dále 
odstupné. 

 Doplatek do plné ceny akce uhradit tak, aby dodavatel obdržel celkovou úhradu akce resp. zájezdu v etn  
služeb, které nejsou uvedeny v cen  a které si zákazník objednal, nejpozd ji 60 dní p ed za átkem akce, 
p i emž za den spln ní této povinnosti se považuje den p ipsání úhrady na ú et dodavatele. Zákazník je v tomto 
p ípad  povinen uhradit dodavateli veškeré již vynaložené náklady a dále odstupné. 

 V p ípad  uzav ení smlouvy ve lh t  kratší než 60 dn  p ed odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je 
zákazník povinen uhradit plnou cenu zájezdu již p i uzav ení smlouvy. 

 Zákazníkova finan ní povinnost je spln na dne, kdy je finan ní pln ní p ipsáno na ú et dodavatel, resp. v den, 
kdy dodavatel finan ní pln ní obdrží. 

3.3. Služby, které nejsou zahrnuty v cen  (nap . pojišt ní lé ebných výloh, vízum, aktivity nad rámec programu, 
nápoje, apod.) a které budou odb ratelem požadovány a budou dodavatelem pln ny, budou zahrnuty do 
kone ného vyú tování a zákazník se je zavazuje uhradit v okamžiku úhrady plné ceny zájezdu. 

4. Zm na smlouvy 

4.1. Je-li dodavatel nucen z objektivních d vod  p ed zahájením akce zásadn  zm nit podmínky smlouvy (nap . 
ozbrojený konflikt, živelní pohroma, epidemie, extrémní stav po así nebo jiné závažné ohrožení bezpe nosti 
v cílovém míst  zájezdu nebo zm na vízových a jiných právních p edpis  v cílové zemi, p ípadn  vážné zran ní 
i smrt pr vodce, i významné dopravní omezení nebo jiná d ležitá okolnost), navrhne zákazníkovi jejich 

zm nu. Pokud navrhovaná zm na vede i ke zm n  ceny akce, musí být v návrhu nová cena uvedena. Zákazník má 
právo se rozhodnout, zda se zm nou souhlasí. Nesouhlasí-li odb ratel se zm nou smlouvy, má právo od smlouvy 
odstoupit ve lh t  p ti dn  ode dne doru ení oznámení o zm n . Neodstoupí-li od smlouvy v této lh t , platí, že 
se zm nou souhlasí. P i uzav ení nové smlouvy se platby uskute n né na základ  p vodní smlouvy považují za 
platby podle nové smlouvy. Je-li cena nové akce nižší než již uskute n né platby podle p edchozí v ty, je 
dodavatel povinen tento rozdíl bez zbyte ného odkladu odb rateli vrátit. 

4.2. Dodavatel je oprávn n provád t operativní zm ny programu a poskytovaných služeb v pr b hu akce, pokud z 
vážných d vod  není možné zabezpe it p vodn  plánovaný program a služby dodržet. To platí obzvlášt  
vyžaduje-li to bezpe nost ú astník . V takovém p ípad  je dodavatel povinen zabezpe it náhradní program a 
služby v rozsahu a kvalit  pokud možno shodné nebo se blížící k p vodním podmínkám podle zam ení akce. 
Zm na po adí navštívených míst i zm na dne navštívení se nepovažuje za zm nu programu. Dodavatel neru í za 
plné dodržení programu zejména v p ípad  vyšší moci, neodvratitelné události, které nemohl zabránit, jako jsou 
živelné katastrofy, vypuknutí nepokoj , vážného onemocn ní nebo úraz ú astníka nebo vedoucího akce, apod. 
Dodavatel má v t chto situacích také právo na ukon ení akce. V p ípad  p erušení akce z d vod  vyšší moci je 
dodavatel povinen u init veškerá opat ení k dopravení ú astník  zp t. Výše uvedené zm ny nejsou d vodem k 
odstoupení od smlouvy a nejsou ani d vodem k podání reklamace nebo finan ní kompenzace. 



4.3. Nesouhlasí-li zákazník se zm nou smlouvy, nabídne mu dodavatel dle svých možností jiný zájezd v co nejbližším 
termínu a kvalit , p ípadn  vhodný náhradní termín p vodn  vybraného zájezdu. Pokud se dodavatel se 
zákazníkem dohodne na uzav ení nové smlouvy, zapo ítávají se platby provedené na základ  p vodní smlouvy na 
platby podle nové smlouvy. 

4.4. Pokud zákazník z jakýchkoli d vod  na své stran  nevyužije zcela nebo z ásti služby, na jejichž poskytnutí m l 
podle smlouvy právo, nezakládá taková skute nost jakýkoli nárok na slevu z ceny zájezdu nebo t chto služeb. 

4.5.  V p ípad , že si zákazník na základ  vlastního p ání zajiš uje vybrané služby k zájezdu sám (zejména letenky), iní 
tak i po souhlasu dodavatele na vlastní odpov dnost. Dodavatel nehradí žádné vícenáklady vzniklé zrušením 
zájezdu, zm nou termínu zájezdu nebo úpravou programu, pokud k tomu dojde v souladu s lánkem 
10.2. a s lánkem 9. 

5. Pasy a vízové povinnosti, podrobné informace  

5.1. Pokud je to ke konání akce nutné, potom se zákazník zavazuje, že v dob  konání akce bude on a p ípadn  jím 
p ihlášení zákazníci držitelem platného cestovního dokladu. Tento doklad musí spl ovat mimo jiné i požadavky 
státu, do kterého ú astník cestuje. Dále se zákazník zavazuje, že on a p ípadn  jím p ihlášení ú astníci budou 
dodržovat zejména pasové, celní, zdravotní, devizové a další právní p edpisy navštíveného státu. Následky 
nespln ní t chto povinností nese zákazník. 

5.2. Pokud je nutné zajistit do cestovního pasu vstupní víza do navštívených, sd lí dodavatel vhodným zp sobem údaje 
o pasových a vízových požadavcích, lh tách pro jejich vy ízení. Veškeré údaje o zajiš ování víz a bezvízovém 
styku v p edaných materiálech  se vztahují pouze na ob any R, ostatním zákazník m sd lí dodavatel tyto 
informace individuáln  na jejich žádost. Pokud dodavatel v rámci konkrétní akce nebo jiné služby nabízí 
zajišt ní víz i jiných doklad  nezbytných k navštívení cílových zemí, vztahuje se tento závazek pouze na 
zákazníky cestující s eským pasem. Ú astník zájezdu cestující s jiným než eským pasem je povinen si zajistit 
nezbytné pasové a vízové p edpoklady pro navštívení cílových zemí samostatn . 

5.3.   Detailní Informace o zájezdu budou up esn ny v materiálu „Podrobné informace“ , které dodavatel poskytne 
odb rateli nejpozd ji 30 dní p ed zahájením zájezdu. V p ípad  uzav ení smlouvy v dob  kratší než 30 dní p ed 
odjezdem zájezdu p edá dodavatel Podrobné informace zákazníkovi již p i uzav ení smlouvy.  
 

5.4. Pokud zákazník neobdrží  „Podrobné informace“  7 dní p ed odjezdem akce, zavazuje se neprodlen  kontaktovat 
prodejce. V opa ném p ípad  se má za to, že zákazník Podrobné informace  k zájezdu obdržel. 
 

5.5. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporu ení uvedená v „Podrobných informacích“, p edevším 
požadavky na vybavení. Dodavatel má právo vylou it ú astníka z ú asti na programu, zejména s ohledem na 
bezpe nost, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavk m uvedeným v „Podrobných informacích“ . V p ípad , že 
dojde k vylou ení zákazníka z programu v d sledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených 
v „Podrobných informacích“ nebo smlouvy (resp. celého Smluvního rámce) odb ratelem, nemá odb ratel nárok 
na odstoupení od smlouvy, náhradu jakékoli škody, odstran ní vady zájezdu ani jiné pln ní z tohoto d vodu. 

6. Pojišt ní 

6.1. V cen  akce není zahrnuto pojišt ní lé ebných výloh. Dodavatel je na vyžádání oprávn n pojišt ní lé ebných výloh 
zajistit. Dále je možno na požádání uzav ít úrazové pojišt ní a pojišt ní odpov dnosti za škodu na zdraví a v ci 
t etí osoby. 

6.2.  Veškerá  pojišt ní  dodavatel  jen  zprost edkovává  v  zastoupení  zákazníka  a  smluvní  vztah  je  uzavírán  p ímo  mezi  
zákazníkem a pojiš ovnou. 

7. O kování, zdravotní p íprava a zdravotní stav 

7.1. Pokud akce mí í do zem , kde je nutné i doporu ené o kování, vychází informace dodavatele z informací 
hygienické stanice. Doporu ení dodavatele nemá závazný charakter a všechna o kování je nutné konzultovat s 
léka em nebo na hygienické stanici. Dodavatel na svých vybraných akcích vyžaduje o kování proti tetanu a 
doporu uje o kování proti žloutence. Za zdravotní p ípravu na akci nese odpov dnost zákazník. 

7.2. Každý ú astník se ze zdravotního hlediska ú astní zájezdu na své vlastní nebezpe í a potvrzením p ihlášky zárove  
stvrzuje,  že  jeho  zdravotní  stav  je  v  po ádku  a  není  si  v dom  žádných  omezení.  V  p ípad  jakéhokoliv  
zdravotního omezení je zákazník povinen spolu s p ihláškou upozornit na konkrétní zdravotní omezení.  Pokud se 
b hem programu projeví onemocn ní, omezení nebo problémy na které ú astník p edem nesd lil formou 
poznámky v p ihlášce, dodavatel nenese odpov dnost za p ípadné zdravotní i jiné poškození.  

7.3. Dodavatel má právo odmítnou ú ast zákazníka, nebo omezit ú ast na konkrétní ásti programu. 

8. Letenky 

8.1. Cena letenek v etn  všech poplatk  je zahrnuta v cen  zájezdu, není-li v konkrétním p ípad  uvedeno jinak, nebo 
pokud se jedná o akci, kdy se nevyužívá letecká doprava. 

8.2. Pokud je v odstavci „V cen  zahrnuto“ uvedena pouze p edpokládaná cena letenky v etn  poplatk , má dodavatel 
právo  požadovat  od  zákazníka  doplatek  ceny  v  p ípad ,  že  skute ná  cena  letenky  s  poplatky  je  vyšší.  
P edpokládané ceny jsou stanoveny na základ  p edchozích zkušeností (v dob  tvorby cen katalogu nebylo 
možno zjistit cenu aktuální). 

8.3. Dodavatel kupuje letenky nejd íve v okamžiku dosažení minimálního po tu zákazník  pot ebného k uskute n ní 
akce. P ed nákupem letenky má dodavatel právo požádat o navýšení základní zálohy o plnou cenu letenky v etn  
poplatk . Opožd né navýšení zálohy m že zap í init zdražení letenky a v tomto p ípad  má dodavatel právo 
požadovat úhradu rozdílu ceny letenky od zákazníka. 

8.4. V p ípad  požadavku zákazníka na jiné odletové i návratové místo zájezdu i jiný termín odletu nebo návratu se 
smluvní strany vždy p edem dohodnou o p íslušné zm n  ceny zájezdu. 

8.5. Dodavatel má právo, dle pot eby ve výjime ných p ípadech, p esunout avizovaný odlet a p ílet z Prahy na blízké 
zahrani ní letišt  a p esuny z/do Prahy zajistit pozemní dopravou. 

9. Zrušení zájezdu  

9.1.   Realizace zájezd  je podmín na dosažením minimálního po tu zákazník . 



9.2.   Dodavatel je povinen informovat odb ratele písemn  nebo elektronickou poštou o zrušení zájezdu z d vodu 
nedosažení minimálního po tu zákazník  nejpozd ji 7 dní p ed poskytnutím první služby cestovního ruchu. 
v tomto p ípad  se vrací ú astník m zaplacená úhrada v plné výši. 

9.3.   Dodavatel má právo na zrušení zájezdu, jestliže mu v jeho pln ní brání nevyhnutelné a mimo ádné okolnosti, 
a o ukon ení smlouvy uv domí zákazníka bez zbyte ného odkladu ješt  p ed zahájením zájezdu. V tomto 
p ípad  se vrací ú astník m zaplacená úhrada snížená o prokazateln  realizované výdaje.  

10. Odstoupení od smlouvy  

10.1. Odb ratel m že p ed zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit kdykoli, dodavatel jen tehdy, byl-li zájezd zrušen 
nebo porušil-li zákazník svou povinnost i ze zákona. 

10.2. Zrušil-li dodavatel zájezd z jiného d vodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne zákazníkovi náhradní 
zájezd celkov  odpovídající alespo  tomu, co bylo p vodn  ujednáno, pokud je v možnostech dodavatele takový 
zájezd nabídnout.  

 10.3. Odstoupí-li od smlouvy zákazník z jiného d vodu než pro porušení povinnosti dodavatele, zaplatí dodavateli 
odstupné podle lánku 11. Stejné odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od smlouvy dodavatel pro porušení 
povinnosti odb ratele.  

10.4.  Ú inky odstoupení od smlouvy nastávají doru ením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní stran . 

11. Odstoupné od smlouvy 

11.1.  Zákazník a dodavatel mohou od smlouvy odstoupit zejména za podmínek upravených ust. § 2533 až 2536 zákona 
. 89/2012 Sb. Za den odstoupení ze strany odb ratele je považován den, kdy bylo odstoupení dodavateli 

písemn  doru eno. 

11.2. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, je povinen zaplatit dodavateli odstupné. Výše odstupného (stornopoplatek) je 
vypo ten  v  procentech  z  celkové  ceny  akce  vyplývající  ze  smlouvy  v  závislosti  na  dni  odstoupení  od  smlouvy  
následovn : 
 
Více než 120 dní p ed odjezdem – skute n  vzniklé náklady a 500 K  
120 – 91 den – skute n  vzniklé náklady a 20 % z ceny zájezdu po ode tení skute n  vzniklých náklad  
90 – 61 den – skute n  vzniklé náklady a 35 % z ceny zájezdu po ode tení skute n  vzniklých náklad  
60 – 41 den - skute n  vzniklé náklady a 60 % z ceny zájezdu po ode tení skute n  vzniklých náklad  
40 – 21 den – skute n  vzniklé náklady a 80 % z ceny zájezdu po ode tení skute n  vzniklých náklad  
20 dní a mén  – 100 % z ceny zájezdu 
 

11.3. Stejné odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od smlouvy dodavatel pro porušení povinnosti odb ratelem. Zákazník 
není povinen hradit odstupné pouze v p ípad , že od smlouvy odstoupil z d vodu porušení povinnosti ze strany 
dodavatele. 

11.4.  V p ípad , že n který z ú astník  na akci nenastoupí, nebo p eruší ú ast ze své vlastní v le i jiných p í in na 
stran  zákazníka, iní odstupné 100 % z ceny. V p ípad  pozdního nástupu na akci, iní odstupné 100 % z ceny 
nevy erpaných služeb a zákazník nemá nárok na náhradu náklad  spojených s pozdním nástupem. 

11.6. P i zrušení akce dodavatelem z d vod  vyšší moci, vrátí dodavatel odb rateli zaplacenou cenu sníženou o 
prokazateln  realizované výdaje. Odb ratel v tomto p ípad  nemá nárok na náhradu škody ani na zaplacení 
penále. 

12. Další práva a povinnosti odb ratele a ú astník  

12.1. Ú astníci  akce jsou povinni ídit se pokyny dodavatele a osob, které dodavatel použil k její zajišt ní, zejména 
pr vodc , delegát  a instruktor .   

12.2. Ú astníci se zú ast ují sportovního programu na vlastní nebezpe í. 

12.3.  Je-li  ú astník  pod  vlivem  alkoholu  nebo  omamných  látek  nebo  pokud  jeho  vybavení  a  okamžitý  fyzický  stav  
neodpovídají náro nosti konkrétního programu, má vedoucí (resp. pr vodce i instruktor) právo jej vylou it z 
daného programu i zakázat ú ast. V krajním p ípad  m že vedoucí vylou it bez náhrady ú astníka, který hrub  
ruší pr b h programu, nebo ostatní ú astníky. Uvedené se vztahuje i na hrubé porušování ubytovacího ádu v 
ubytovacích za ízeních. V t chto p ípadech se neú ast na programu nepovažuje za nepln ní služeb ze strany 
dodavatele. 

12.4.  Ú astník  akce  je  za  všech  okolností  povinen po ínat  si  tak,  aby  p edcházel  vzniku  škody  nebo újmy své,  dalších  
ú astník , dodavatele a jeho obchodních partner . 

12.5. Ú astníci  jsou povinni dodržovali všechny na n  se vztahující povinnosti podle této smlouvy. 

12.6. V nezbytném p ípad  zájezd  s plavbami na mo i, má dodavatel právo zm nit katamarán za jednotrupou lo  a 
dále má právo zm nit velikost lod . Tato zm na není d vodem ke zrušení zájezdu. 

13. Reklama ní ád 

13.1. V p ípad , že rozsah nebo kvalita dodavatelem poskytnutých služeb je nižší než bylo dohodnuto, je povinností 
odb ratele tuto skute nost reklamovat, a to tak, aby mohla být sjednána náprava bez zbyte ného odkladu, 
pokud možno na míst  samém u pr vodce nebo delegáta dodavatele. 

13.2. Nedojde-li k okamžitému vy ízení reklamace a nebyla-li sjednána náprava, sepíše ihned pr vodce nebo delegát 
dodavatele s reklamujícím reklama ní protokol. Protokol podepíše reklamující a pr vodce nebo delegát 
dodavatele. Reklamující obdrží jedno vyhotovení reklama ního protokolu. Pr vodcem/delegátem potvrzený 
protokol je odb ratel povinen p edložit p i ešení reklamace s dodavatelem. 

13.3. Své nároky z reklamace musí odb ratel uplatnit u dodavatele bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji do 1 m síce od 
skon ení akce. 

13.4. Zákazníkovi nevzniká nárok na slevu z ceny akce, dojde-li k okolnostem na stran  dodavatale, na základ  kterých 
odb ratel zcela nebo z ásti nevyužije objednané, zaplacené a dodavatelem zabezpe ené služby. 



13.5. V p ípad  sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou (o zájezdu) má zákazník, který je spot ebitelem, právo na jeho 
mimosoudní ešení u eské obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního ešení sporu 
jsou uvedeny na www.coi.cz. 

14. Odpov dnost za škodu 

14.1. Dodavatel neodpovídá za úrove  cizích služeb, které si odb ratel objedná na míst  u pr vodce, hotelu i jiného 
poskytovatele služeb. 

14.2. P ípadné zvýšené náklady vzniklé v pr b hu akce z d vodu vyšší moci nese odb ratel. 

14.3. Dodavatel neodpovídá za škodu, pokud byla zp sobena zákazníkem nebo t etí osobou, která není spojena s 
poskytováním služeb nebo mimo ádnou nep edvídatelnou a nep ekonatelnou p ekážkou vzniklou nezávisle na 
jeho v li. 

14.4. Povinnost dodavatele hradit škodu je omezena v souladu s pravidly, které pro omezení výše náhrady za škody v 
p ípad  smrti, zran ní a ztráty nebo poškození zavazadel v letecké doprav  stanoví Úmluva o sjednocení 
n kterých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu podepsaná ve Varšav  dne 12. íjna 1929 a mezinárodní 
dokumenty, které na ni navazují a byly podepsány v Haagu, Guadalajá e a v Montrealu, a Úmluva o sjednocení 
n kterých pravidel o mezinárodní letecké p eprav  podepsaná dne 28. kv tna 1999 v Montrealu. Ztrátu, 
poškození i pozdní dodání zavazadel v letecké p eprav  reklamuje odb ratel p ímo u dopravce. 

14.5. Vznikla-li dodavateli škoda porušením povinnosti odb ratelem, nap . náklady vzniklé v souvislosti s pomocí 
nemocnému nebo zran nému ú astníkovi, ešení ztráty jeho cestovních doklad , v té souvislosti zajišt ní 
dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prost edku, je odb ratel povinen 
tuto škodu nahradit. Odvracel-li dodavatel škodu, která hrozila odb rateli, má právo na náhradu ú eln  
vynaložených náklad , které v té souvislosti vynaložil, a na náhradu škody, kterou utrp l, a to v rozsahu 
p im eném hrozící škod . Odb ratel je rovn ž povinen od init újmu zp sobenou na dobrém jmén  dodavatele. 

15. Souhlas se zpracováním osobních údaj  a zasíláním obchodních sd lení 

15.1.  Podpisem  smlouvy  odb ratel  vyslovuje  souhlas  s  tím,  aby  v  souladu  s  ustanoveními  zákona  .  101/2000  Sb.,  o  
ochran  osobních údaj  v platném zn ní dodavatel za ú elem poskytování služeb podle smlouvy zpracovával 
osobní údaje ú astník  v tomto rozsahu: jméno, p íjmení, datum narození, bydlišt  a elektronický kontakt, p íp. 
jinou uvedenou kontaktní adresu. Odb ratel je povinen souhlas ú astník  zajistit. 

15.2. Podpisem smlouvy odb ratel rovn ž vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sd lení podle zákona . 480/2004 
Sb., o n kterých službách informa ní spole nosti na elektronickou kontaktní adresu ú astník . Odb ratel je 
povinen souhlas ú astník  zajistit. 

15.3. Podpisem smlouvy odb ratel dále vyslovuje souhlas s po izováním zvukového a obrazového záznamu akce a s tím, 
aby dodavatel záznam použil ve ejn  ke svým obchodním ú el m. 

15.4. Souhlas s nakládáním s osobními údaji se vztahuje rovn ž na zp ístupn ní t chto údaj  zam stnanc m dodavatele, 
jeho zprost edkovatel m, prodejc m, dodavatel m a dále v p ípad  elektronického kontaktu t m, jež jsou 
oprávn ni ší it jménem dodavatele jeho obchodní sd lení. 

15.5. Ú astník má právo souhlas se zpracováváním osobních údaj  i souhlas se zasíláním obchodních sd lení odvolat 
zasláním žádosti na elektronickou adresu info@inspira-travel.cz 

16. Záv re ná ustanovení 

16.1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou sou ástí smlouvy. Obsah smlouvy má p ed všeobecnými podmínkami p ednost. 

16.2. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na platnost všeobecných podmínek jako celku. 

16.3. Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost a ú innost dne 21.11.2016 


