
SMLOUVA O ZÁJEZDU 
podle § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

TUTO SMLOUVU O ZÁJEZDU (dále jen „Smlouva“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce 
a roku: 

Cestovní kancelář Summit travel s.r.o., IČO: 049 19 351, se sídlem na adrese Studeněves 
148, PSČ 273 79, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 255716 vedenou u Městského 
soudu v Praze  
(dále jen „CK”), 

a 

Jméno a příjmení:  
Datum narození:     
Bydliště:   
Č. pasu/OP:    
E-mail/tel. č.:  
RČ:   
(dále jen „Objednatel”) 

(CK a Objednatel dále jen „Smluvní strany“). 

TÍMTO BYLO DOHODNUTO: 

1. Objednatel přihlašuje na níže uvedený zájezd pořádaný CK tyto osoby: 

(i) Objednatel (škrtněte v případě, že Objednatel nebude účastníkem zájezdu); 

(ii) Jméno a příjmení:  
Datum narození:     
Bydliště:   
Č. pasu/OP:   
RČ:                              
email:                        
Telefon:                    

(iii) Jméno a příjmení:  
Datum narození:     
Bydliště:   
Č. pasu/OP:   
RČ:                              
email:                        
Telefon:                    

(iv) Jméno a příjmení:  
Datum narození:    



Bydliště:   
Č. pasu/OP:  
RČ:                            
email:                        
Telefon:                    

(v) Jméno a příjmení:  
Datum narození:     
Bydliště:   
Č. pasu/OP:  
RČ:                              
email:                        
Telefon:                    

(vi) Jméno a příjmení:  
Datum narození:     
Bydliště:   
Č. pasu/OP:   
RČ:                              
email:                        
Telefon:                    

2. Objednatel přihlašuje všechny shora uvedené osoby na následující zájezd: 

Název zájezdu:  
Termín zájezdu:  
Číslo zájezdu:                    

3. Objednatel objednává následující doplňkové či variabilní služby související se 
zájezdem (včetně např. pojištění, zapůjčení vybavení apod.) následovně: (V 
případě že nic neobjednáváte, napište, neobjednávám) 

__________________________________________________ 

4. CK shora uvedené objednávky Objednatele podpisem této Smlouvy akceptuje. 

5. Součástí této Smlouvy jsou obchodní podmínky CK platné ke dni uzavření Smlouvy (dále 
jen „VOP“), které jsou dostupné na internetových stránkách CK a které CK Objednateli 
společně s touto Smlouvou zašle. Součástí smluvního rámce závazného mezi Smluvními 
strany v  souladu se Smlouvou a VOP je též popis zájezdu na internetové stránce CK, 
případně v  jejím katalogu a  jiných materiálech či v  e-mailové nebo jiné nabídce 
zájezdu připravené CK. Objednatel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se s VOP a 
celým smluvním rámcem seznámil a akceptuje jej. 

6. Pokud Objednatel uzavírá Smlouvu též za další osoby, prohlašuje, že disponuje 
příslušným zmocněním a zavazuje se CK, že převezme veškeré závazky takových osob 
vyplývající z  účasti na zájezdu, pokud je přihlášená osoba nesplní sama, a to jako 
spoludlužník. 
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7. Objednatel souhlasí s tím, aby CK v nezbytném rozsahu zpracovávala veškeré 
poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a dále aby je přiměřeným 
způsobem používala pro účely oslovování svých zákazníků a rozesílání oznámení o jí 
organizovaných zájezdech a akcích, případně jiných službách či aktivitách. 
Objednatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout stejný souhlas též za ostatní jím 
přihlašované osoby. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. 

Ve Studeněvsi                         dne  V ____________ dne _______________

________________________________ 
Summit travel s.r.o. 
Jméno a příjmení: Roman Kozelka 
Funkce: jednatel 

________________________________ 
Objednatel 
Jméno a příjmení:   
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