
 
 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY CK Gold Holiday 
 

                  PREAMBULA 
 
Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej aj ako „VZP“) sú platné dňom 20.04.2015 a vzťahujú sa na všetky zájazdy, pobyty a iné obdobné 
služby cestovného ruchu organizované výlučne cestovnou kanceláriou Gold Holiday s. r. o., so sídlom: Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, IČO: 
45 379 653, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 63242/B (ďalej aj ako „CK Gold 
Holiday“) za predpokladu, že nie je zo strany CK Gold Holiday vopred písomne stanovený alebo dohodnutý iný rozsah vzájomných práv a 
povinností. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej aj ako „Zmluva“), ktorú CK Gold Holiday uzatvára s 
objednávateľom zájazdu. Podpisom Zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie a podmienky sú mu známe, mal možnosť sa s nimi 
riadne oboznámiť a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 
 

ČLÁNOK I. 
ÚČASTNÍCI, VZNIK A OBSAH ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

 
1. Účastníkmi zmluvného vzťahu založeného Zmluvou sú CK Gold Holiday, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje samostatne, 

prostredníctvom vlastných obchodných miest alebo prostredníctvom externých autorizovaných predajcov (spolupracujúcich 
cestovných kancelárii, cestovných agentúr) a objednávateľ zájazdu (ďalej aj ako „Objednávateľ“), ktorým môže byť fyzická alebo 
právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá podpísala Zmluvu s CK Gold Holiday. Súčasťou zmluvného vzťahu sa stávajú len tie 
služby, ktoré sú dohodnuté písomne. Za neplnoletú osobu podpisuje Zmluvu jej zákonný zástupca. Pre posúdenie veku 
Objednávateľa je rozhodujúci jeho vek k poslednému dňu zájazdu alebo poskytovania inej služby cestovného ruchu.  

2. Obsah zmluvného vzťahu medzi CK Gold Holiday a Objednávateľom je určený Zmluvou, VZP, katalógom, cenníkom, dodatočnými 
informáciami, ako aj príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. CK Gold Holiday si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych 
písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito VZP. 

3. Podpisom Zmluvy Objednávateľ potvrdzuje, že do zmluvného vzťahu vstupuje dobrovoľne a súčasne sa zaväzuje, že zaplatí 
dohodnutú sumu za objednanú službu alebo kombináciu služieb cestovného ruchu. V prípad, že je Objednávateľov viac a zo Zmluvy, 
týchto všeobecných zmluvných podmienok, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z povahy práva alebo povinnosti 
nevyplýva niečo iné, sú Objednávatelia oprávnení a povinní zo Zmluvy spoločne a nerozdielne. Objednávateľ uzatvárajúci Zmluvu v 
prospech ďalších Objednávateľov zájazdu uvedených na Zmluve zároveň podpisom Zmluvy potvrdzuje, že disponuje písomným 
splnomocnením ostatných Objednávateľov konať v ich mene ako aj súhlasom na uzatvorenie Zmluvy a súhlasom na poskytnutie ich 
osobných údajov CK Gold Holiday. Objednávateľ sa podpisom Zmluvy zaväzuje v mene ostatných Objednávateľov uvedených 
v Zmluve k splneniu všetkých záväzkov voči CK Gold Holiday vyplývajúcich zo Zmluvy a súčasne sa zaväzuje odovzdať ostatným 
Objednávateľom všetky informácie poskytnuté CK Gold Holiday pre Objednávateľov zájazdu.  

4. Zmluva nadobúda účinnosť okamihom jej uzavretia. CK Gold Holiday môže uzavrieť zmluvu sama alebo v zastúpení svojím 
splnomocneným zástupcom.  

 
ČLÁNOK II. 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1. Cena zájazdu a súvisiacich služieb je zmluvnou cenou dojednanou medzi CK Gold Holiday a Objednávateľom. Záväzná dohodnutá 
cena zájazdu je uvedená v Zmluve. Nároky na zľavy uplatňuje Objednávateľ sám pred uzatvorením Zmluvy. Zľavy nie je možné 
uplatňovať dodatočne.  

2. Potvrdením zmluvného vzťahu sa CK Gold Holiday zaväzuje, že Objednávateľovi obstará CK Gold Holiday vopred ponúkanú 
kombináciu služieb cestovného ruchu (zájazd). Akékoľvek ďalšie služby nad rámec služieb uvedených v základnej a vopred 
pripravenej ponuke môžu byť poskytnuté s nárokom na zaplatenie týchto služieb. Potvrdením zmluvného vzťahu vzniká CK Gold 
Holiday právo na zaplatenie ceny služieb alebo jej časti Objednávateľom. 

3. CK Gold Holiday je oprávnená jednostranným právnym úkonom zvýšiť cenu zájazdu za predpokladu, že dôjde k: 
a. zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok, 
b. zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu, dopravné 

poistenie, prístavné poplatky a diaľničné poplatky zahrnuté v cene zájazdu, 
c. zmene kurzu Eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 3 %, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa 

pred začatím zájazdu.  
4. V prípade, že k uvedeným zmenám dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu, je CK Gold Holiday oprávnená jednostranne zvýšiť cenu 

zájazdu uvedenú v Zmluve v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnemu zvýšeniu platby podľa bodu 3.a. a 3.b. tohto článku oproti 
platbe premietnutej do ceny zájazdu. V prípade zmeny kurzu Eura (bod 3.c. tohto článku) je CK Gold Holiday oprávnená jednostranne 
zvýšiť cenu zájazdu uvedenú v Zmluve v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnej výške zmeny kurzu. Ak dôjde k takémuto 
jednostrannému zvýšeniu ceny, Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť, pričom CK Gold Holiday je oprávnená v takom prípade 
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty v súlade s týmito VZP. Písomné oznámenie o zvýšení ceny zájazdu musí CK Gold Holiday 
Objednávateľovi odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak stráca právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. 

5. CK Gold Holiday má právo na zaplatenie dohodnutej ceny zájazdu a prípadných ďalších poplatkov spojených so zájazdom pred 
začatím zájazdu. Objednávateľ má právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb len po úplnom zaplatení dohodnutej ceny 
zájazdu a prípadných ďalších poplatkov spojených so zájazdom.  

6. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom, ak nie je medzi CK Gold 
Holiday a Objednávateľom písomne dohodnuté inak, nasledovne: 

a.  preddavok vo výške najmenej 50% z dohodnutej ceny zájazdu pri podpísaní Zmluvy, zostávajúcu časť dohodnutej ceny 
zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu,  

b. ak je Zmluva uzavretá v lehote kratšej ako 30 dní pred začatím zájazdu, celú dohodnutú cenu zájazdu a prípadné ďalšie 
poplatky spojené so zájazdom pri podpísaní Zmluvy,  



c. ak je predmetom Zmluvy obstaranie služieb cestovného ruchu na vyžiadanie Objednávateľa, preddavok vo výške 
požadovanej CK Gold Holiday v závislosti od termínu zájazdu, najmenej však 20% z ceny služieb pri predložení takejto 
žiadosti Objednávateľa; zostávajúcu časť do 3 dní po potvrdení obstarania služieb CK Gold Holiday. V prípade,že CK Gold 
Holiday oznámi Objednávateľovi nemožnosť obstarania služieb, bezodkladne mu uhradený preddavok vráti.  

7. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou dohodnutej ceny zájazdu, preddavku alebo prípadných ďalších poplatkov spojených 
so zájazdom, je CK Gold Holiday oprávnená odstúpiť od Zmluvy a požadovať od Objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty v súlade s 
týmito VZP.  

 
ČLÁNOK III. 

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 
 

1. K základným právam objednávateľa patrí najmä: 
a. právo na riadne a včasné poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,  
b. právo požadovať od cestovnej kancelárie informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a 

zaplatených služieb, 
c. právo disponovať najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu písomnými podrobnými informáciami o všetkých skutočnostiach, 

ktoré sú pre Objednávateľa dôležité a ktoré sú CK Gold Holiday známe, ak nie sú obsiahnuté už v Zmluve alebo v katalógu. 
Tieto písomné informácie o zájazde posiela obstarávateľ e-mailom na adresu uvedenú Objednávateľom, prípadne na 
želanie poštou na adresu Objednávateľa. V prípade predaja prostredníctvom partnerskej Cestovnej kancelárie 
alebo Cestovnej agentúry sa pokyny zasielajú na adresu tejto Cestovnej kancelárie alebo Cestovnej agentúry, a rovnako aj 
Objednávateľovi, pokiaľ nie je dohodnuté inak,  

d. právo obdržať doklady týkajúce sa poistenia insolventnosti CK Gold Holiday, 
e. právo kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od Zmluvy v súlade s týmito VZP a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, 
f. právo písomne oznámiť CK Gold Holiday pred začiatkom zájazdu, že sa namiesto neho zúčastní iná osoba v oznámení 

uvedená. Toto právo však môže objednávateľ uplatniť iba v lehote do 30 dní pred začatím zájazdu. Uplynutím tejto lehoty 
mu toto právo zaniká. Oznámenie musí obsahovať vlastnoručne podpísané písomné vyhlásenie nového Objednávateľa, že 
súhlasí s uzatvorenou Zmluvou, s týmito VZP a že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia 
oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva Objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného 
Objednávateľa, pričom pôvodný Objednávateľ a nový Objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny 
zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK Gold Holiday v súvislosti s touto zmenou vzniknú. Nový Objednávateľ nemá nárok na 
zohľadnenie akcií, zliav a poistenia, ktoré boli spojené výhradne s osobou pôvodného Objednávateľa alebo podmienkami 
špeciálnych akcií (vernostné zľavy, first moment, last moment a pod.) CK Gold Holiday má nárok na úhradu nákladov, ktoré 
jej v súvislosti so zmenou Objednávateľa vzniknú, a to 30 €/osoba v prípade autobusovej a individuálnej dopravy a 50 €/ 
osoba v prípade využitia leteckej prepravy,  

g. právo na ochranu osobných údajov uvedených v Zmluve a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom.  
2. K základným povinnostiam Objednávateľa patrí najmä: 

a. povinnosť riadne, včas a v celom rozsahu zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom 
a preukázať ich zaplatenie dostatočne preukazným dokladom, 

b. povinnosť poskytnúť CK Gold Holiday súčinnosť, ktorá je potrebná k riadnemu obstaraniu a poskytnutiu zmluvne 
dohodnutých a zaplatených služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uviesť požadované údaje v Zmluve a v ďalších 
dokladoch spojených so zájazdom, bezodkladne oznámiť a preukázať zmeny týchto údajov a predložiť doklady požadované 
CK Gold Holiday, ak Objednávateľ neuvedie pravdivo informácie napr. vek detí a dôjde tým k zmene cenovej kalkulácie, je 
povinný bezodkladne uhradiť vzniknutý rozdiel v cene,  

c. povinnosť nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,  
d. v lehote stanovenej CK Gold Holiday oznámiť svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých 

služieb v Zmluve, 
e. povinnosť prevziať od CK Gold Holiday doklady potrebné pre čerpanie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb a riadne 

ich skontrolovať pred začatím zájazdu, 
f. povinnosť dostaviť sa v stanovenom čase na stanovené miesto zrazu, miesto letu alebo ubytovacieho zariadenia so 

všetkými potrebnými dokladmi; zrealizovaná platba za zájazd nebude vrátená, ak sa Objednávateľ nezúčastnil zájazdu v 
dôsledku chybne udaných údajov v Zmluve, pokiaľ sa nedostavil v pokynoch na zájazd určený termín na miesto zrazu, 
miesto letu alebo ubytovacieho zariadenia, 

g. povinnosť dodržiavať po celý čas zájazdu pokyny sprievodcu, delegáta alebo iného povereného zástupcu CK Gold Holiday,  
h. povinnosť dodržiavať po celý čas zájazdu colné, pasové, dopravné, bezpečnostné, zdravotnícke, hygienické a iné všeobecne 

záväzné právne predpisy štátov, do ktorých cestuje, 
i. povinnosť mať u seba po celý čas zájazdu platný cestovný doklad, vízum a ďalšie potrebné doklady, dodržiavať colné a 

pasové predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník 
zájazdu; zrealizovaná platba za zájazd nebude vrátená, ak sa Objednávateľ nezúčastnil zájazdu v dôsledku jeho vrátenia z 
colného pásma pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov. 

j. uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení, kde čerpal služby na 
základe Zmluvy, 

k. počínať si po celý čas zájazdu tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku CK Gold Holiday, ani ku škodám ani inej ujme 
na zdraví, osobnosti a majetku ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov zmluvne dohodnutých služieb a iných tretích 
osôb.   

3. Objednávateľ, ktorý poruší povinnosť podľa bodu 2. tohto článku VZP, nemá právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb, 
ktorých poskytnutie nie je v dôsledku takého porušenia právne alebo inak možné. Ak v dôsledku porušenia takej povinnosti vznikli CK 
Gold Holiday náklady alebo iná škoda, má voči Objednávateľovi právo na ich náhradu a v prípade závažného porušenia povinnosti za 
nedodržanie povinností uvedených v bodoch 2.a., 2.g., 2.h, a 2.k. tohto článku VZP počas trvania zájazdu je CK Gold Holiday 



oprávnená vylúčiť Objednávateľa zo zájazdu, odstúpiť od Zmluvy vo vzťahu k nevyčerpaným službám, a to bez akejkoľvek náhrady, či 
nároku Objednávateľa na odškodnenie za nevyužité služby.  

 
ČLÁNOK IV. 

ZMENY DOHODNUTÝCH PODMIENOK 
 

1. V prípade, že je CK Gold Holiday nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku dojednanú v Zmluve, písomne navrhne 
Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. 
Objednávateľ má právo rozhodnúť sa, či so zmenou Zmluvy súhlasí alebo či od Zmluvy odstupuje bez zaplatenia zmluvnej pokuty. 
Objednávateľ musí svoje rozhodnutie písomne oznámiť CK Gold Holiday v lehote určenej CK Gold Holiday v návrhu zmeny Zmluvy.  

2. Zmeny a odchýlky jednotlivých dohodnutých služieb, najmä zmeny miesta odletu, príletu, trasy, leteckej spoločnosti, medzipristátia, 
typu lietadla, letových časov, termínu letu, programu počas poznávacieho zájazdu a pod., sú možné, ak k uvedeným vynúteným 
zmenám prišlo bezprostredne pred zájazdom alebo počas trvania zájazdu. O akýchkoľvek vyššie uvedených zmenách bude CK Gold 
Holiday bezodkladne informovať Objednávateľa. 

3. Za predpokladu, že po začatí zájazdu dôjde k preobsadeniu (overbooking) ubytovacej kapacity ubytovacieho zariadenia, CK Gold 
Holiday poskytne náhradné ubytovanie v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej kategórie. Náhradné ubytovanie môže byť 
poskytnuté aj na časť pobytu.  

4. Prvý a posledný deň zájazdu sú určené predovšetkým na dopravu, transfer a prihlásenie resp. odhlásenie v ubytovacom zariadení; 
lety môžu v niektorých prípadoch presiahnuť aj polnoc, kedy sa transfer zabezpečí na druhý deň zájazdu a čerpanie služieb sa posúva 
o jeden deň.  

5. V prípade, že Objednávateľ navrhne CK Gold Holiday zmenu podmienok Zmluvy, pričom sa nejedná o zmenu v osobe Objednávateľa, 
ale o zmenu termínu zájazdu alebo zmeny počtu cestujúcich osôb v lehote kratšej než 45 dní pred termínom nástupu na zájazd, je CK 
Gold Holiday oprávnená považovať takúto zmenu za odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa a Objednávateľ je povinný 
zaplatiť CK Gold Holiday zmluvnú pokutu v súlade s týmito VZP.  

6. CK Gold Holiday si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia 
štátnych orgánov alebo z dôvodu iných mimoriadnych udalostí. 

 
ČLÁNOK V. 

REKLAMÁCIA, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

1. V prípade, že zmluvne dohodnutá služba nie je Objednávateľovi počas zájazdu poskytnutá riadne alebo včas, CK Gold Holiday je 
povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako 
prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú dohodnuté v Zmluve, je CK Gold Holiday povinná vrátiť Objednávateľovi rozdiel ceny 
medzi poskytnutými a zmluvne dohodnutými službami. 

2. Ak sa počas zájazdu zistí, že Objednávateľovi nemožno poskytnúť ubytovanie v zmluvne dohodnutom ubytovacom zariadení a je mu 
poskytnuté náhradné ubytovanie v podobnom alebo vo vyššom štandarde, pričom lokalita nie je smerodajná, znáša CK Gold Holiday 
zvýšené náklady na ubytovanie. Ak je Objednávateľovi poskytnuté náhradné ubytovanie v nižšom štandarde, je CK Gold Holiday 
povinná vrátiť Objednávateľovi rozdiel ceny medzi poskytnutým a zmluvne dohodnutým ubytovaním. 

3. Objednávateľ je povinný uplatniť nárok na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to priamo na mieste u dodávateľa 
služby alebo u povereného zástupcu CK Gold Holiday tak, aby mohla byť okamžite uskutočnená náprava. Objednávateľ je povinný 
poskytovať CK Gold Holiday všetku súčinnosť potrebnú na to, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa 
vzniku akýchkoľvek škôd alebo aby sa ich rozsah znížil. O uplatnení práva na odstránenie chybne poskytnutej služby je potrebné 
urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom CK Gold Holiday. Reklamačné nároky musí Objednávateľ uplatniť písomne v CK 
Gold Holiday bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo 
dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy. V opačnom prípade právo na reklamáciu zaniká. K písomnému uplatneniu svojich 
nárokov Objednávateľ doloží písomný záznam. Všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je CK Gold Holiday 
povinná vybaviť písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie. 

4. CK Gold Holiday nijako nezodpovedá za nedostatky služieb, ktorých obstaranie nebolo predmetom Zmluvy (najmä služieb, ktorých 
poskytnutie si objednávateľ sám objednal u prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia alebo u inej osoby). CK Gold Holiday nenesie 
žiadnu zodpovednosť za poškodenie, stratu alebo odcudzenie batožiny a iných osobných vecí objednávateľa (klenoty, doklady, 
peniaze, predmety osobnej spotreby). Za poškodenie, zničenie, omeškanie alebo stratu batožiny počas prepravy zodpovedá v plnom 
rozsahu dopravca, u ktorého je potrebné bezodkladne uplatniť práva priznané všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 
medzinárodnými zmluvami. Za poškodenie, zničenie alebo stratu batožiny počas ubytovania zodpovedá v plnom rozsahu 
prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, u ktorého je potrebné bezodkladne uplatniť práva priznané všeobecne záväznými právnymi 
predpismi alebo medzinárodnými zmluvami.  

5. Práva, ktoré Objednávateľovi prípadne vznikli z porušenia povinnosti CK Gold Holiday a ktoré môžu byť uspokojené z uzavretého 
cestovného alebo iného poistenia, Objednávateľ uplatní u príslušnej poisťovne. Ich uspokojením zanikajú zodpovedajúce práva 
Objednávateľa voči CK Gold Holiday. 

6. Objednávateľ je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších 
predpisov SR ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny, do ktorej cestuje, prípadne prestupuje a prechádza. CK Gold Holiday 
nenesenie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víz alebo chybnými úkonmi Objednávateľa. 

7. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb nemožno vylúčiť. V prípade ich výskytu bude CK Gold Holiday bezodkladne Objednávateľa 
informovať. 

 
 
 
 
 
 

 



ČLÁNOK VI. 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ZMLUVNÁ POKUTA 

 
1. CK Gold Holiday má právo pred začatím zájazdu písomne odstúpiť od Zmluvy len z dôvodu: 

a. porušenia zmluvne dohodnutej povinnosti Objednávateľom, 
b. zrušenia zájazdu,: 

i. ak v lehote do 30 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu, ktorý je 
stanovený na 60% z celkového počtu osôb, ak nie je dohodnuté inak. Obstarávateľ oznámi písomne 
objednávateľovi zrušenie zájazdu už pri vzniku predpokladu, najneskôr však v lehote 30 dní pred dohodnutým 
termínom poskytovania služieb. 

ii. v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od CK Gold 
Holiday rozumne požadovať alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (vis major - živelné 
pohromy, teroristické útoky, vojnový stav, občianske nepokoje v cieľovej prípadne tranzitnej krajine, atď.). 

2. Objednávateľ má právo pred začatím zájazdu písomne odstúpiť od Zmluvy:  
a. bez udania dôvodu, 
b. ak nesúhlasí s návrhom zmeny Zmluvy, v lehote určenej CK Gold Holiday v návrhu zmeny Zmluvy,  
c. z dôvodu podstatného porušenia povinnosti CK Gold Holiday vyplývajúcej zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzného 

právneho predpisu.  
3. Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy porušenie povinnosti CK Gold Holiday, ktoré sú určené Zmluvou alebo 

všeobecne záväzným právnym predpisom a nejedná sa ani o prípad podľa bodu 2.b. tohto článku VZP, alebo ak CK Gold Holiday 
odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti Objednávateľom, je Objednávateľ povinný zaplatiť CK Gold Holiday zmluvnú 
pokutu. Účasť je zrušená ku dňu, kedy Objednávateľ písomne doručí zrušenie účasti  CK Gold Holiday. Zmluva v tom prípade v tejto 
časti nezaniká. Výška zmluvnej pokuty závisí od počtu dní zostávajúcich do začatia zájazdu a je určená nasledovne:  

a. do 46 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb CK Gold Holiday účtuje základnú zmluvnú pokutu: 
i. 30 €/osoba + poistné – autobusová a individuálna doprava,  

ii. 50 €/osoba + poistné – letecká doprava,  
b. od 45 do 31 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb je zmluvná pokuta 25 % z celkovej ceny objednaných 

služieb + poistné,  
c. od 30 do 22 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb je zmluvná pokuta 50 % z celkovej ceny objednaných 

služieb + poistné,  
d. od 21 do 15 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb je zmluvná pokuta 70 % z celkovej ceny objednaných 

služieb + poistné,  
e. od 14 do 7 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb je zmluvná pokuta 90 % z celkovej ceny objednaných 

služieb + poistné, 
f. menej ako 7 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb je zmluvná pokuta 100 % z celkovej ceny objednaných 

služieb + poistné.  
4. Za cenu zájazdu sa na účely výpočtu zmluvnej pokuty považuje výsledná celková cena zájazdu uvedená v Zmluve, vrátane všetkých 

povinných a nepovinných poplatkov spojených so zájazdom, a to aj v prípade, ak nie sú súčasťou ceny zájazdu podľa týchto VZP, s 
výnimkou poistného za cestovné poistenie. 

5. Na určenie počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy. Tento deň sa 
tiež započítava do rozhodného počtu dní. Do rozhodného počtu dní sa nezapočítava deň odchodu, odletu alebo nástupu na zájazd.  

6. V prípade, že Objednávateľ nenastúpi na zájazd bez predchádzajúceho odstúpenia od Zmluvy alebo nezabezpečil správne údaje a 
platné doklady k vycestovaniu, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny zájazdu + poistné. To isté platí v prípade, ak 
Objednávateľ nemôže nastúpiť na zájazd pre porušenie svojej povinnosti. 

7. CK Gold Holiday má voči Objednávateľovi popri práve na zaplatenie zmluvnej pokuty aj právo na náhradu škody prevyšujúcej 
zmluvnú pokutu, ktorá jej v dôsledku porušenia povinností Objednávateľa vznikla.  

8. CK Gold Holiday je oprávnená použiť finančné prostriedky, zaplatené Objednávateľom na dohodnutú cenu zájazdu a prípadné ďalšie 
poplatky spojené so zájazdom, na uspokojenie svojho práva na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ak je zmluvná pokuta nižšia ako suma 
týchto finančných prostriedkov, je CK Gold Holiday povinná do 14 dní vrátiť ich zostatok Objednávateľovi. Ak je zmluvná pokutá 
vyššia, je Objednávateľ povinný bezodkladne zaplatiť vzniknutý rozdiel CK Gold Holiday. CK Gold Holiday je takisto oprávnená 
osobitným jednostranným písomným prejavom vôle započítať svoju pohľadávku voči Objednávateľovi zájazdu na zaplatenie zmluvnej 
pokuty, náhrady škody a poistného s pohľadávkou objednávateľa zájazdu na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu a prípadných ďalších 
poplatkov spojených so zájazdom.  

 
ČLÁNOK VII. 

CESTOVNÉ POISTENIE A POISTENIE PROTI ÚPADKU 
 

1. CK Gold Holiday je oprávnená sprostredkovať a uzatvárať zmluvu o komplexnom cestovnom poistení pre Objednávateľov ako 
účastníkov zájazdu na základe zmluvy podpísanej medzi CK Gold Holiday a poisťovňou. Poistná zmluva je súčasťou Zmluvy. Poistná 
zmluva na Zmluve nenadobúda platnosť a účinnosť v prípade, ak Objednávateľ nežiada sprostredkovanie kúpy cestovného poistenia. 
V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je okrem iného zahrnuté aj poistenie pre prípad, že Objednávateľovi vzniknú 
náklady v súvislosti s jeho odstúpením od Zmluvy v prípade nehody alebo ochorenia. Obsah a cena komplexného cestovného 
poistenia sú uvedené v Zmluve, presný rozsah krytia a podmienky sú uvedené v informáciách poisťovacej spoločnosti, ktoré 
objednávateľ obdrží od CK Gold Holiday. 

2. Poistný vzťah vzniká priamo medzi Objednávateľom a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je 
poisťovňa v priamom vzťahu k Objednávateľovi a CK Gold Holiday neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných 
nárokov z tohto vzťahu. 

3. CK Gold Holiday je v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných 
agentúr v platnom znení povinná dohodnúť povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad jej úpadku (poistenie insolventnosti). CK 
Gold Holiday ako poistník má uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípade jej úpadku s UNION , a.s. ako poisťovateľom. Na 



základe tejto zmluvy vzniká Objednávateľovi ako poistenému, na ktorého sa vzťahuje uzavretá Zmluva právo na poistné plnenie v 
prípadoch, keď CK Gold Holiday z dôvodu svojho úpadku: 

a. neposkytne Objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do SR, 
ak je táto doprava súčasťou zájazdu, 

b. nevráti Objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil, 
c. nevráti Objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak 

zájazd bol poskytnutý sčasti. 
4. CK Gold Holiday je povinná informovať Objednávateľa o rozsahu a podmienkach poistenia (rozsah poistného plnenia, podmienky na 

uplatnenie práva na poistné plnenie), o poisťovateľovi, s ktorým uzavrela poistnú zmluvu a odovzdať mu doklad o dojednanom 
poistení. 

 
ČLÁNOK VIII. 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

1. Objednávateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení si je vedomý práv a povinností 
týkajúcich sa získavania a spracovávania osobných údajov. Zároveň podpísaním Zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním osobných 
údajov uvedených v Zmluve CK Gold Holiday ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne 
dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to 
na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Objednávateľom a CK Gold 
Holiday, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK Gold Holiday a cezhraničného prenosu osobných údajov do 
krajiny pobytu prípadne prestupu a prejazdu, a to i v prípade, že tieto krajiny nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany za 
predpokladu, že poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia zmluvných služieb pre Objednávateľa. 

2. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode Objednávateľa s CK Gold Holiday. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas 
Objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných Objednávateľov zájazdu, a to na základe zákona a ich písomného súhlasu, o ktorom 
vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za 
účelom uzavretia Zmluvy. 

 
ČLÁNOK IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy sa zasielajú na adresu sídla, trvalého pobytu alebo inú adresu adresáta, uvedenú v Zmluve, resp. na 
inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane. Ak sa takto odoslaná písomnosť vráti 
odosielateľovi ako nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, keď adresát odoprel jej prijatie, resp. prvým dňom odbernej 
lehoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy sa vždy považujú za doručené aj okamihom ich 
osobného odovzdania adresátovi, resp. fyzickej osobe, ktorá je v danom čase štatutárnym orgánom adresáta alebo členom jeho 
štatutárneho orgánu, alebo fyzickej osobe nachádzajúcej sa v prevádzkových alebo iných priestoroch adresáta, ktorá o sebe vyhlási, 
že je oprávnená prijímať zásielky za adresáta, ak zmluvná strana nemá dôvod pochybovať o takom vyhlásení. V prípade časovej tiesne 
sa písomnosti týkajúce sa Zmluvy môžu zasielať aj telefaxom alebo elektronickou poštou, a to na telefaxové čísla, resp. e-mailové 
adresy, ktoré si zmluvné strany na daný účel oznámili; odosielateľ môže takto odoslanú písomnosť považovať za doručenú vtedy, ak 
jeho telefaxové zariadenie potvrdí prenos písomnosti adresátovi, resp. ak jeho e-mailový klient potvrdí doručenie alebo prečítanie e-
mailovej správy adresátom, najneskôr však deň nasledujúci po dni odoslania. Ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, 
ktoré upravujú písomnú formu právnych úkonov urobených telefaxom alebo elektronickými prostriedkami, tým nie sú dotknuté.  

2. Objednávateľ potvrdzuje, že so všetkými jemu známymi a so zájazdom súvisiacimi skutočnosťami oboznámil aj ostatných 
Objednávateľov zájazdu, uvedených na Zmluve a títo ho k ich prihláseniu na zájazd a k súhlasu s VZP písomne splnomocnili.  

3. Prípadná neplatnosť niektorých ustanovení VZP a Zmluvy nemá vplyv na ich ostatný obsah, pričom CK Gold Holiday a Objednávateľ sa 
týmto zaväzujú nahradiť ustanovenia, ktorých sa bude dodatočná neplatnosť týkať, novým platným a účinným ustanovením, ktoré 
svojim významom bude čo možno najviac zodpovedať významu pôvodného ustanovenia. 

4. CK Gold Holiday si vyhradzuje právo na aktualizáciu a zmenu informácii o službách, cenách a cestovných podmienkach obsiahnutých 
v katalógu, cenníku a pod. V prípade, že údaje v katalógu a v Zmluve sa rozchádzajú, záväznými sú údaje obsiahnuté v Zmluve. 

5. Objednávateľ prehlasuje, že si nie je vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na zájazde a zodpovedá za 
svoju zdravotnú spôsobilosť na absolvovanie zájazdu a za splnenie všetkých podmienok stanovených pre účasť na konkrétnom 
zájazde. 

6. Objednávateľ podpisom Zmluvy výslovne potvrdzuje, že obdržal a aj sa v plnom rozsahu oboznámil s katalógom, resp. ponukou CK 
Gold Holiday,  VZP, cenníkom, dodatočnými informáciami CK Gold Holiday špecifikujúcim zájazd, týmto porozumel, súhlasí s nimi, 
v celom rozsahu ich prijíma a zaväzuje sa ich dodržiavať a rešpektovať. 
 


