
 

 

 
 
 
 
 

POTVRZENÍ O ZÁJEZDU  
 
Potvrzení o zájezdu – studijním pobytu se vydává v souladu s § 2525 a násl. zákona č. 89/2012, 

občanský zákoník (dále jen „OZ“). Pořadatel uvádí, že ve své nabídce má následující typy pobytů: 

studijní pobyty v zahraničí a pobyty na středních školách v zahraničí. V okamžiku, kdy zákazník 

v jednom z uvedených typů studijního pobytu dosáhl kombinace služeb cestovního ruchu, které ve 

svém souhrnu tvoří zájezd ve smyslu § 2521 OZ, vystavuje pořadatel následující potvrzení, kdy 

daný pobyt bude nadále označován jako „zájezd – studijní pobyt“.  

 

I. OZNAČENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

 

 1) Kukabara Agency s.r.o., sídlo Sokolovská 342/19, 186 00 Praha 8, IČ 024 83 441, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219864 (dále jen 

„pořadatel“), a  

 

  2) ...................., datum narození ...................., bytem .................... (dále jen „zákazník“)  

 

II. VYMEZENÍ ZÁJEZDU – STUDIJNÍHO POBYTU 

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

pro zákazníka zájezd – studijní pobyt do .................... na ………….. dní. Termín zahájení zájezdu – 

studijního pobytu je.................... a termín ukončení zájezdu – studijního pobytu je ……………. 

V rámci sjednaného zájezdu – studijního pobytu zajistí pořadatel pro zákazníka následující služby, 

jejichž cena je zahrnuta v ceně zájezdu – studijního pobytu: 

 

 a) studium v ………………….na škole ………………, ve městě …………….,  

termín studijního pobytu: ………………………… 

 

b) ubytování: ……………………………… 

termín ubytování: …………………….. 

adresa ubytování: ……………………… 

 

 c) stravování ………………………… 

 

d) vyzvednutí z letiště v místě pobytu: …………………………… 

 

Mimo výše uvedené služby, jejichž cena je zahrnuta v ceně zájezdu – studijního pobytu zajistí 

pořadatel pro zákazníka další služby v následujících cenách:   



 

 

 

a) Dopravu: pravidelná letecká linková přeprava  

 

b) Cestovní pojištění: u pojišťovny …. 

 

III. CENA ZÁJEZDU  

 

III/1 Cena zájezdu – studijního pobytu sjednaná smluvními stranami činí: .................... (slovy: 

....................). Cena dalších služeb sjednaná smluvními stranami činí: …………………….. (slovy: 

……………………..). Celková cena zájezdu – studijního pobytu a dalších služeb činí: ………………….. 

(slovy: ……………………………...). 

III/2 Cena zájezdu – studijního pobytu bude zákazníkem uhrazena následovně:  

 

Položka Cena Měna Datum úhrady 

Záloha na zájezd – studijní pobyt    

Doplatek zájezdu – studijního pobytu    

Další služby 

Letenka    

Cestovní pojištění    

 

III/3 Pořadatel je oprávněn zvýšit cenu zájezdu – studijního pobytu pouze v souladu s § 2530 OZ, a 

to pouze z následujících důvodů:  

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

pobytu  

  cena za dopravu včetně cen pohonných hmot, 

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

ceně zájezdu – studijního pobytu, nebo  

  směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %.  

 

Oznámení o zvýšení ceny zájezdu – studijního pobytu je povinen pořadatel oznámit zákazníkovi 

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

před zahájením zájezdu – studijního pobytu nebo zvýšení ceny zájezdu – studijního pobytu není 

způsobeno výše uvedenými okolnostmi (§ 2530 OZ), nemá zvýšení ceny zájezdu – studijního 

pobytu právní účinky pro zákazníka.  

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

IV/1 Pořadatel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy o zájezdu – studijního pobytu sdělil 

zákazníkovi veškeré nezbytné údaje o pasových a vízových požadavcích a o lhůtách pro jejich 

vyřízení v souvislosti se zájezdem – studijním pobytem, pro který se vydává toto potvrzení. 

IV/2 Pořadatel prohlašuje, že uskutečnění zájezdu – studijního pobytu není nijak podmíněno 

dosažením určitého počtu zákazníků.  



 

 

IV/3 Případné vady zájezdu – studijního pobytu musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu u 

pořadatele nebo na recepci školy či ubytovacího zařízení.  

IV/4 Pořadatel je povinen neprodleně poskytnou zákazníkovi pomoc v případě, že se zákazník 

ocitne po zahájení zájezdu – studijního pobytu v nesnázích.  

IV/5 Odstoupí-li zákazník od smlouvy z jiného důvodu, než je porušení povinnosti pořadatele nebo 

odstoupí-li pořadatel od smlouvy pro porušení povinností ze strany zákazníka, zaplatí zákazník 

v souladu s § 2536 OZ odstupné v následující výši: 

a) Zrušení zájezdu - studijního pobytu v zahraničí: 

z celkové ceny pobytu

více než 30 dní až do výše 20 %

30 až 7 dní až do výše 50 %

6 a méně dní až do výše 100 %

Doba zrušení před nástupem na pobyt

až do výše 100 %

až do výše 100 %

až do výše 100 %

z doplňkových služeb

výše storna

 
 

b) V případě, že klient neobdrží vízum, činí jednorázový storno poplatek částku 4 500 Kč. Pro 

tento případ bere klient na vědomí, že si škola ponechává zápisné a rovněž klientovi 

nebude vrácen poplatek za vízum. 

c) Zrušení zájezdu - pobytu na střední škole v zahraničí: 

po podání přihlášky po umístění klienta po odjezdu

Státní střední škola v USA 30 000 Kč 40 % z ceny pobytu 100 % z ceny pobytu

Ostatní střední školy v zahraničí 20 % z ceny pobytu až 100 % z ceny pobytu 100 % z ceny pobytu

Doplňkové služby

Typ pobytu
doba zrušení

až do výše 100 %  
 

IV/6 Toto potvrzení vydává pořadatel v souladu se zněním OZ. Zákazník svým podpisem převzetí 

potvrzení stvrzuje, že byl informován o všech skutečnostech v potvrzení uvedených.    

 

 

V ………………………….  dne ……………………… 

 

 

 

Zástupce pořadatele:  

(jméno, příjmení, funkce, podpis, případně razítko) 

 

 

Přečetl a převzal - zákazník:  

(jméno, příjmení, podpis) 


