
REKLAMA NÍ  ÁD cestovní kancelá e ADVENTURA s.r.o. 
( dále jen cestovní kancelá ) 
 
1. P edm t 

1.1. Tento reklama ní ád upravuje zp sob uplat ování nárok  zákazníka vyplývajících z odpov dnosti cestovní 
kancelá e  za  vady  poskytnuté  služby  (reklamace)  v .  podmínek  uplatn ní  rozporu  se  Smlouvou  o  zájezdu  a  
jejich vy izování v souladu se zákonem .89/2012 Sb., ob anský zákoník a zákonem . 634/1992 Sb., o ochran  
spot ebitele v platném zn ní. 

1.2. Tento reklama ní ád se vztahuje na služby poskytované cestovní kancelá í s výjimkou nárok  vzniklých z 
p epravy na základ  tuzemských a zahrani ní dopravních cenin, jejichž uplat ování a vy izování se ídí platnými 
tarifními a p epravními p edpisy dopravních spole ností. 

 
2. Uplat ování reklamací 

2.1. Práva z odpov dnosti za vady služeb poskytovaných cestovní kancelá í zákazník uplat uje v provozovn  
cestovní kancelá e, v sídle nebo u zprost edkovatele služeb cestovní kancelá e, kde reklamované služby 
zakoupil, p ípadn  v míst  poskytované služby u pr vodce, delegáta nebo u jiného cestovní kancelá í 
pov eného zástupce.  

2.2. Práva z odpov dnosti za vady dopl kov  prodávaného zboží zákazník uplat uje v kterékoli provozovn  cestovní 
kancelá e,  v  níž  je  p ijetí  reklamace  možné  s  ohledem  na  sortiment  prodávaného  zboží,  tj.  v  provozovn  
cestovní kancelá e, kde reklamované dopl kov  prodávané zboží zakoupil, p ípadn  i v sídle cestovní kancelá e. 

2.3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci v as bez zbyte ného odkladu. Uplatn ní reklamace na míst  samém 
umožní odstran ní vady okamžit , zatímco s odstupem asu se zt žuje pr kaznost i objektivnost posouzení a 
tím i možnost ádného vy ízení reklamace. Reklamaci m že zákazník uplatnit jakoukoliv formou s uvedením 
data, p edm tu reklamace a jaký zp sob vy ízení reklamace zákazník požaduje. 

2.4. Pokud zákazník vlastním zavin ním neuplatní práva z odpov dnosti za vady poskytnutých služeb na 
základ  smlouvy o zájezdu, tj. u p edem sestavené, nabízené a prodávané kombinace služeb 
cestovního ruchu za souhrnnou cenu, bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji však ve lh t  1 m síce od 
skon ení zájezdu, cestovní kancelá  mu slevu z ceny nep izná. 

2.5. Práva z odpov dnosti za vady ubytování je t eba rovn ž uplatnit bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji 
však ve lh t  6 m síc . Práva z odpov dnosti za dopl kov  prodávané zboží zaniknou, nebyla-li uplatn na do 
24 m síc  ode dne p evzetí. 

2.6. Zákazník je p i uplat ování reklamace povinen uvést jméno, p íjmení, adresu, co je obsahem reklamace, svou 
reklamaci zd vodnit a podle možnosti i p edm t reklamace pr kazn  skutkov  doložit;  sou asn  se doporu uje 
p edložit doklad o poskytnuté služb , nap . stejnopis objednávky, fakturu, potvrzení o platb  apod., ímž se 
usnadní vy izování reklamace.  

 
3. Vy izování reklamací 

3.1. Uplatní-li zákazník právo z odpov dnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány nebo které mu již byly 
poskytnuty, je pr vodce zájezdu, vedoucí provozovny cestovní kancelá e poskytující p edm tné služby nebo jiný 
cestovní kancelá í pov ený zástupce povinen po pot ebném prozkoumání skutkových a právních okolností 
rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých p ípadech do t í pracovních dn . Do této doby se nezapo ítává doba 
pot ebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vy ízena bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji do 30 
dn  od uplatn ní reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta lh ta delší. 

3.2. V p ípad  ústního podání reklamace (nap . v míst  poskytované služby) je povinen pr vodce zájezdu, delegát 
nebo jiný cestovní kancelá í pov ený zástupce sepsat se zákazníkem reklama ní protokol, resp. potvrzení o 
p ijetí reklamace. V protokolu uvede, kdy zákazník reklamaci uplatnil, osobní údaje zákazníka, co je obsahem 
reklamace (p edm t reklamace), jaký zp sob vy ízení reklamace zákazník požaduje; a dále datum a zp sob 
vy ízení reklamace. Jestliže zákazník p edá pr vodci zájezdu nebo vedoucímu provozovny nebo jinému 
pov enému zástupci cestovní kancelá e písemnosti, pop . jiné podklady týkající se reklamace, pop . 
reklamované zboží, musí být tato skute nost v protokolu výslovn  uvedena. Protokol, resp. potvrzení o p ijetí 
reklamace podepíše sepisující pr vodce zájezdu nebo vedoucí provozovny nebo jiný pov ený zástupce cestovní 
kancelá e. Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem a 
p evzetí. 

3.3. V p ípad  písemných reklama ních podání platí pro jejich obsah p im en  ustanovení odstavce 3.2. 
 
4. Sou innost zákazníka p i vy izování reklamací 

4.1. Zákazník je povinen poskytnout sou innost pot ebnou k vy ízení reklamace, zejména podat informace, p edložit 
doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do d vodu a výše, apod. Vyžaduje-li to 
povaha v ci, musí zákazník umožnit pr vodci i jinému cestovní kancelá í pov enému zástupci jakož i zástupci 
dodavatele služby p ístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli p esv d it o 
oprávn nosti reklamace. 

4.2. V p ípadech,  kdy zákazník  erpá služby bez p ítomnosti  zástupce cestovní  kancelá e a   poskytnutá služba má 
vady, je zákazník povinen dbát též o v asné  a ádné uplatn ní nárok  v i dodavatel m služeb v tuzemsku i  
v zahrani í. 

 
 
5. Zp soby vy ízení reklamace 

5.1. V  p ípadech,  kdy  je  reklamace  posouzena  jako  zcela  nebo  z  ásti  d vodná,  spo ívá  vy ízení  reklamace  v  
bezplatném odstran ní vady nebo v p ípadech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby i vým ny zboží. 
Jinak cestovní kancelá  poskytne p im enou slevu z ceny vadn  poskytnuté služby.  



5.2. V  p ípadech,  kdy  je  reklamace  posouzena  jako  ned vodná,  je  zákazník  písemn  informován  o  d vodech  
zamítnutí reklamace.  

5.3. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, pr b h a p íp. následek není závislý na v li, innosti a postupu cestovní 
kancelá e  (vis  major)  nebo  okolnosti,  které  jsou  na  stran  zákazníka,  na  jejichž  základ  zákazník  zcela  nebo  
z ásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kancelá í zabezpe ené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na 
vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny. 

 
 
6. Ostatní ustanovení 

V ostatním platí ustanovení obecn  závazných právních p edpis , zejména ob anského zákoníku a zákona o 
ochran  spot ebitele v platném zn ní. 
V p ípad , že dojde ke vzniku spot ebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu, kupní smlouvy nebo ze smlouvy o 
poskytování služeb, který se nepoda í vy ešit vzájemnou dohodou, m že spot ebitel podat návrh na mimosoudní 
ešení takového sporu ur enému subjektu mimosoudního ešení spot ebitelských spor , kterým je eská 

obchodní inspekce, Úst ední inspektorát - odd lení ADR, Št pánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: 
adr.coi.cz “. 

 
7. Záv re ná ustanovení 

Tento Reklama ní ád vstupuje v platnost a ú innost dnem 26. 10. 2015 
 
 
 
 
 
V Praze dne 26. 10. 2015 
 

  
 
RNDr. Ing. Jaroslav Lhota 
------------------------------------------------   
podpis statutárního zástupce  


