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POTVRZENÍ O ZÁJEZDU 

 Potvrzení o zájezdu se vydává v souladu s § 2525 a násl. zákona č. 89/2012, 

občanský zákoník (dále jen „NOZ“). 

 
I. OZNAČENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

 
 1) Grand Afrika, s.r.o. sídlo Pobřežní 249/46, 186 00 Praha, IČO 05324645 (dále jen 

„pořadatel zájezdu“), a  

 

  2) ...................., datum narození ...................., bytem .................... (dále jen 

„zákazník“)  

 

II. VYMEZENÍ ZÁJEZDU  

 Pořadatel potvrzuje, že uzavřel se zákazníkem smlouvu o zájezdu, na základě které 

zajistí pro zákazníka zájezd do .................... (destinace) na ………….(počet dnů). Termín 

zahájení zájezdu je .................... a termín ukončení zájezdu je ……………. V rámci 

sjednaného zájezdu zajistí pořadatel pro zákazníka následující služby, jejichž cena je 

zahrnuta v ceně zájezdu: 

 

a) ubytování (popis),  

 

b) dopravu (popis a údaje o trase cesty),   

 

c) stravování (rozsah) 

 

Mimo výše uvedené služby, jejichž cena je zahrnuta v ceně zájezdu zajistí pořadatel pro 

zákazníka další služby v následujících cenách:   

 

III. CENA ZÁJEZDU  
 

III/1 Cena zájezdu sjednaná smluvními stranami činí: .................... (slovy:…).  

 

III/2 Cena zájezdu bude zákazníkem uhrazena následovně:  

 

(rozvrh plateb ceny zájezdu a záloh včetně dohodnutých termínů jednotlivých plateb, 

případně i výši a termíny plateb poplatků, které nejsou součástí ceny zájezdu) 

 

III/3 Pořadatel je oprávněn zvýšit cenu zájezdu pouze v souladu s § 2530 NOZ, a to pouze 

z následujících důvodů:  

Zvýší-li se do jednadvacátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu   

-  cena za dopravu včetně cen pohonných hmot, 

-  platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v 

ceně zájezdu, nebo  

- směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více 

než 10 %.  
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Oznámení o zvýšení ceny zájezdu je povinen pořadatel oznámit zákazníkovi písemně. 

Odešle-li pořadatel oznámení o zvýšení ceny zákazníkovi později než dvacátý první den před 

zahájením zájezdu nebo zvýšení ceny zájezdu není způsobeno výše uvedenými okolnostmi 

(§ 2530 NOZ), nemá zvýšení ceny zájezdu právní účinky pro zákazníka.  

 
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

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

veškeré nezbytné údaje o pasových a vízových požadavcích a o lhůtách pro jejich vyřízení v 

souvislosti se zájezdem pro který se vydává toto potvrzení. 

 

IV/2 Pořadatel prohlašuje, že uskutečnění zájezdu je/není podmíněno dosažením určitého 

počtu zákazníků. 

 

IV/3 Případné vady zájezdu musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 

jednoho měsíce od skončení zájezdu u pořadatele nebo u osoby, která uzavření smlouvy o 

zájezdu zprostředkovala. 

 

IV/4 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 

zaplatí zákazník v souladu s § 2536 NOZ odstupné ve výši ……………….. Kč, slovy 

…………………….   

 

IV/5 Toto potvrzení vydává pořadatel zájezdu v souladu se zněním NOZ. Zákazník svým 

podpisem převzetí potvrzení stvrzuje, že byl informován o všech skutečnostech v potvrzení 

uvedených.    

 

 

V ………………………….  dne ……………………… 

 

 

 

Zástupce pořadatele zájezdu:  

 

 

 

 

Přečetl a převzal - zákazník:  

 

http://www.grandafrika.cz/
mailto:info@grandafrika.cz

