
Smlouva o zájezdu 

Uzavřená podle §2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi: 
 

Mgr. Monika Grohová Cestovní kanceláří TEEway (dále CK TEEway) 
Adresa: R. Frimla 859, 54101, Trutnov 
Tel: +420 776 608 805 
Email: info@teeway.cz 
IČO: 02730251 
DIČ: CZ8851013941 
 

a 
 

Gymnázium J. Heyrovského (dále jako Objednatel) 
Adresa: Mezi školami 2475/29, 158 00 Praha 5 
IČO: 60446234 
V zastoupení: RNDr. Vilém Bauer, ředitel gymnázia   
 

za účelem uspořádání následujícího zájezdu CK TEEway pro Objednatele. 
 

I. Obecná ujednání 
 
1.  CK TEEway odpovídá za řádné poskytnutí všech sjednaných služeb cestovního ruchu a má 
povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může CK 
TEEway za svou pomoc požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.  
 
2. Zájezd není obecně vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
 
3. Velikost skupiny je omezena kapacitou poskytovaných služeb. 
 

4. CK TEEway se zavazuje poptávaný zájezd uskutečnit při minimálním počtu účastníků 70 osob, když 
tento závazek vzniká až v případě plné úhrady ceny zájezdu všemi účastníky ve výši určené v 
odstavci III. Konkrétní ujednání. 
 
5. Objednatel se zavazuje dodržovat Pokyny pro pedagogy uvedené v příloze č. 3 a souhlasí s 
podmínkami dále uvedenými v této příloze. 

 

6. Průvodce poznávacího zájezdu zastupuje CK TEEway a zodpovídá během zájezdu za kvalitu a 
úplnost poskytované služby, tj. ubytování, stravování, dodržení programu, řeší na místě připomínky a 
požadavky pedagogů a studentů, poskytuje potřebné informace a komunikuje za skupinu s anglickými 
partnery. 

 

7. CK TEEway se zavazuje poskytnout zájezd za smluvní cenu a dle přiloženého programu v termínu, 
délce, místě a standardu, který je vymezen v odstavci III. Konkrétní ujednání této smlouvy, která tvoří 
její nedílnou součást. CK TEEway se zavazuje dodržet dohodnutý rozsah a standard služeb za 
podmínky dodržení termínů ze strany zájemce uvedených také v odstavci III. Konkrétní ujednání. S 
výjimkou těchto případů: 

 

a) změna kurzu FIO deviza prodej oproti dni 6. 11. 2019 o více než 8%  

b) změna cen pohonných hmot oproti dni 6. 11. 2019 o více než 8%   

 O této změně musí TEEway zákazníka informovat nejpozději dvacátý den před zahájením 
 zájezdu. Zvýší-li se cena zájezdu o více než 8 procent původní ceny zájezdu, má zákazník 
 nárok od smluvního vztahu odstoupit písemně do 5 dnů od oznámení navýšení ceny zájezdu. 
 V tomto případě má zákazník nárok na vrácení zaplacené částky za zájezd v plné výši. 
Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou ceny zájezdu souhlasí. Při 
odstoupení od smluvního vztahu po uvedeném termínu nebo při zvýšení ceny zájezdu o méně než 8 
procent platí stornovací podmínky CK.  

Představuje-li zvýšení ceny poznávacího zájezdu v případech a, b více než 8% původní ceny, má 
objednávající právo od smlouvy odstoupit bez uhrazení stornovacích poplatků. 

 

c) změna sazeb DPH či jiných daní spojených se službami na jazykovém kurzu či poznávacím 
 zájezdu po podepsání smlouvy  

d) klesne-li počet účastníků zájezdu pod min. počet 70 platících účastníků, lze zájezd uskutečnit 
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 na žádost zájemce i pro menší skupinu účastníků s následujícím navýšením ceny zájezdu: 
 Při min. počtu 65 platících účastníků: 11 890,-Kč/ os. 
 Při min. počtu 60 platících účastníků: 12 290,- Kč/ os. 
 V případě menšího počtu platících účastníků, než je 60 osob, zajistí-li zájemce souhlas všech 
účastníků s navýšením ceny zájezdu při min. počtu 60 účastníků o poměrnou částku za dopravu. Jiné 
náklady nebudou menší skupině účastníků k jejich ceně přidávány. Nebude-li zajištěn souhlas všech 
účastníků menší skupiny, zájezd se neuskuteční. 

 

8. Storno podmínky: Zákazník má právo odstoupit od smlouvy s CK TEEway před zahájením zájezdu 
písemnou formou, přičemž za den zrušení zájezdu se považuje datum doručení odstoupení od 
smlouvy do cestovní kanceláře a řídí se stornopoplatky, které se účtují: 

 

Zrušení ode dne podpisu smlouvy – 120 dnů před odjezdem zájezdu 1 000 Kč / os.  
Zrušení 119 – 60 dnů před odjezdem………………………………..…. 30% z celkové ceny zájezdu/os. 

Zrušení 59 – 30 dnů před konáním zájezdu………………….………50% z celkové ceny zájezdu/os. 

Zrušení 29 – 15 dnů před konáním zájezdu…………………… …..70% z celkové ceny zájezdu/os. 

Zrušení 14 a méně dnů před konáním zájezdu…………………100% z celkové ceny zájezdu/os. 

 

Stornopoplatky účastník neplatí v případě, že za sebe vyšle náhradníka. Poté je nutné o této 
skutečnosti neprodleně písemně informovat TEEway. Účastník a náhradník jsou zavázáni společně a 
nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které CK TEEway v souvislosti se změnou 
zákazníka vzniknou. 

 

9. Další povinné smluvní údaje jsou obsaženy ve Všeobecných podmínkách CK TEEway, které jsou 
součástí Smlouvy o zájezdu. 

 

10. K této smlouvě mohou být se souhlasem smluvních stran písemně uzavřena dodatečná ujednání 
či dodatky. 

 

11. Tato smlouva slouží zároveň jako potvrzení o zájezdu. 

 

12. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží CK Teeway a dva 
objednavatel. 

 

13. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

II. Ostatní ujednání 
1. Informace o zpracování osobních údajů účastníků zájezdu jsou k dispozici na internetových 
stránkách www.teeway.cz/dokumenty. 
 
2. CK Teeway se zavazuje postupovat podle platné legislativy GDPR. Obě smluvní strany se budou 
řídit obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR). 
 
3. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o spolupráci v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 
2475/29, 158 00 Praha 5. 
 
Přehled příloh, které jsou součástí Smlouvy o zájezdu: 

Příloha 1: Program zájezdu 

 V naléhavých případech si vyhrazujeme změnu programu zájezdu. 
Příloha 2: Všeobecné podmínky CK TEEway 

 Obsahuje mj. práva a povinnosti smluvních stran, reklamační a storno podmínky, informace o 

http://www.teeway.cz/dokumenty
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 zpracování osobních údajů.  
Příloha 3: Pokyny pro pedagogy 

Příloha 4: Informace pro účastníky zájezdu  

 Podrobně rozepsané informace o průběhu zájezdu.  

Příloha 5: Garanční list od Union pojisťovňa, a. s. o uzavřeném pojištění proti úpadku.  

Objednatel svým podpisem stvrzuje, že zmiňované dokumenty převzal, seznámil se s jejich obsahem, 

souhlasí s ním, a že totéž platí pro účastníky uvedené ve smlouvě. Dále potvrzuje, že mu byly 

poskytnuty informace na příslušném formuláři dle vyhl. č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro 
jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb (Základní práva zákazníka) a doklad 
o uzavřeném pojištění CK TEEway proti úpadku.  

 

III. Konkrétní ujednání 
1. Kód zájezdu: 21620 
 
2. Název programu: Cornwall a Devon s výukou 
 
3. Počet dní zájezdu / počet nocí ubytování: 8 dní / 5 nocí ubytování 
 
4. Destinace: Velká Británie 
 
5. Tranzitní země: SRN, (Nizozemí), Belgie, Francie 
 
6. Termín: 21. – 28. 6. 2020 
 
7. Doprava:  autobusová (dálkový autobus s WC, klimatizace, DVD, aj.) 
  odjezd v dopoledních hodinách, návrat v odpoledních hodinách 
  trajekt tam Calais / Dunkirk – Dover, trajekt zpět Dover – Calais / Dunkirk 
 
8. Ubytování: 5x nocleh v hostitelských rodinách v Plymouth 
 
9. Stravování: plná penze (začíná večeří 2. den zájezdu, končí 7. den obědovým balíčkem) 
 
10. Výuka: 3 dny dopolední lekce (4 x 45 min) s anglickými lektory 
 
11. Průvodce: služba průvodce po dobu konání zájezdu 
 
12. Pojištění: Balík pojištění typ B od Union Pojišťovna, územní platnost Evropa, riziková skupina 
TURISTA 
 
13. Účastníci: Po uzavření přihlášek je objednatel zájezdu povinen dodat TEEway seznam účastníků, 
který je součástí této smlouvy. Minimální počet osob nutný k uskutečnění zájezdu je 70 plně platících 
osob. Změna počtu účastníků je možná za základě bodu č. 7 části I. Obecná ujednání. Lhůta pro 
odstoupení CK TEEway od smlouvy je uvedená ve Všeobecných podmínkách CK TEEway. 
 
14. Zdarma místa pro pedagogický dozor v počtu 5 osob . 
 
15. Rozpis ceny zájezdu:   

Cena za osobu do 18 let:   11 590 Kč/ os. při min. počtu 70 platících účastníků  

    Příplatek pro osoby 19 let a starší: 350 Kč/ os. 

 

Cena zahrnuje: 5x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí, komplexní balíček pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK, služby průvodce, dopravu luxusním 
autobusem (klimatizace, WC, DVD, kávovar, prodej studených a teplých nápojů), trajekt, vzdělávací 
materiály (kvízy), praktické mapy měst, velká barevná mapa Londýna, slovníček 

 

Cena nezahrnuje: vstupné, kapesné, jinou stravu než dohodnutou, drobná eura pro tranzit, příplatek 
za speciální diety a alergie  
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Cena nemusí zahrnovat: jiné drobné výdaje po dohodě a odsouhlasení během zájezdu, zajištění 
aktivit během zájezdu dle dohody 

16. Cena vstupného  
Objednatel zajistí vybrání finančních prostředků od účastníků zájezdu a následně jejich převedení na 
účet CK TEEway 2001072347/2010 do 15. 5. 2020. Tyto finanční prostředky budou sloužit na úhradu 
vstupného. 
 
Odhadovaná cena za vstupné na základě cen z roku 2019: 1 870 Kč/ os. při kurzu ke dni 6. 11. 2019. 
V případě změny kurzu FIO deviza prodej oproti dni 6. 11. 2019 o více než 10% bude cena za vstupy 
přepočítána aktuálním kurzem. 
Konečná cena za vstupné bude objednateli a účastníkům sdělena do 15. 4. 2020. 
 
17. Příplatek za speciální diety a alergie: 525 Kč/ os.  
Např. bezlepková dieta, bezlaktózová dieta, alergie na ořechy aj. 
 
18. Platba: Předem, na účet CK TEEway 2001072347/2010 na základě počtu účastníků. 
  1. záloha: 2 500 Kč/ os.  je splatná ke dni 15. 1. 2020 
  2. záloha: 5 000 Kč/ os.  je splatná ke dni 15. 3. 2020 
  Doplatek: 4 090 Kč/ os. 18 let a mladší nebo 4 440 Kč/ os. 19 let a starší a částka za 
vstupné viz bod 16 části III. Konkrétní ujednání jsou splatné ke dni 15. 5. 2020 
 
 
 

V Trutnově dne 16. 12. 2019                               V Praze dne 20.12.2019 

          

     

      

…………………………………………………………….                          …………………………………………………………….
 Mgr. Monika Grohová                               RNDr. Vilém Bauer, ředitel gymnázia        
                 Za CK TEEway                                                           
  
 

 

 

 


