SMLOUVA O ZÁJEZDU
1. Smluvní strany
Pořadatelem zájezdu je PEPA cestovní kancelář s.r.o., zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 110479, adresa Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9, IČ: 27395774 DIČ: CZ27395774, bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
SWIFT: KOMBCZXXX, číslo účtu: 35-6163030287/0100, IBAN: CZ45 0100 0000 3561 6303 0287, tel: 266 610 273, e-mail:info@rybolov.com (dále jen CK). Zákazník je specifikován v každé konkrétní smlouvě o zájezdu.
2. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek CK uspořádat pro zákazníka dále specifikovaný zájezd a závazek zákazníka uhradit pořadateli zájezdu celkovou cenu v této smlouvě sjednanou. Specifikace zájezdu je uvedena v každé konkrétní smlouvě o zájezdu.
Tato část smlouvy obsahuje především informace dle ust. § 2527 a § 2528 zák. č. 89/2012 Sb. a další důležité informace ke konkrétnímu zájezdu, tedy především vymezení zájezdu a všech služeb zahrnutých do celkové ceny zájezdu, místo jejich
poskytnutí a doba jejich trvání, údaj o ceně zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výše zálohy, informace o ubytování, dopravě, stravování a poplatcích, které nejsou zahrnuty do ceny zájezdu, dále údaje o pasových a vízových formalitách, zdravotní
požadavky (očkování apod.) a údaj o minimálním počtu zákazníků, je-li pro realizaci zájezdu vyžadován apod.

3. Účastníci zájezdu

3.1 Účastníkem zájezdu je zákazník, popř. jiná osoba uvedená ve smlouvě o zájezdu a další osoby, dále jen „spolucestující“, jejichž osobní údaje jsou uvedeny v příloze této smlouvy – „seznam účastníků zájezdu“, která se po svém doručení zákazníkem
do sídla CK, považuje za součást smlouvy o zájezdu. V případě, že zákazník nedoručí pořadateli ve výše uvedené lhůtě úplně vyplněný seznam spolucestujících a jejich osobní údaje nezbytné k plnění povinností pořadatele dle této smlouvy, neodpovídá
pořadatel za škody tímto způsobené. 3.2 Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze s výslovným písemným souhlasem zákonného zástupce a v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let, pokud se zákonný zástupce rovněž zájezdu
neúčastní. 3.3 Osoby ve věku 15-18 let se mohou zájezdu samostatně zúčastnit jen s výslovným písemným souhlasem zákonného zástupce. 3.4 Předpokládá se, že účastník bude splňovat fyzické a psychické nároky vybraného zájezdu. Zájezd není
vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu, jejich případnou účast v zájezdu je nutné předem konzultovat s CK.

4. Vznik smluvního vztahu

4.1 Smlouva o zájezdu se uzavírá mezi CK a zákazníkem. Zákazníkem může být pouze osoba starší 18 let. Na základě poptávky zákazníka předkládá CK zákazníkovi dokument „Potvrzení rezervace zájezdu – smlouva o zájezdu“, který je návrhem
smlouvy o zájezdu. 4.2 Akceptací návrhu na uzavření smlouvy o zájezdu se rozumí výhradně úhrada výše uvedené zálohy ve stanoveném termínu, jiným způsobem smluvní vztah mezi pořadatelem a zákazníkem nevznikne. Současně s uhrazením
zálohy je zákazník povinen zaslat CK jmenný seznam spolucestujících s uvedením jejich adres a dat narození, pokud tyto údaje nepředal již před úhradou zálohy. 4.3 Uhrazením zálohy zákazník stvrzuje, že bezvýhradně souhlasí s podmínkami a
rozsahem zájezdu, s jeho cenou a touto smlouvou a prohlašuje, že mu byl předán katalog CK „Na ryby a do přírody, dokument Informace o zpracování osobních údajů, dokument Informace k zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodů 1 až 4
zákona č.111/2018 Sb. a doklad o pojištění cestovní kanceláře dle zákona 159/99 Sb. 4.4 Po přijetí zálohy zašle CK zákazníkovi Potvrzení o zájezdu. 4.5 Odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v katalogu od smlouvy o zájezdu, má vždy přednost
smlouva o zájezdu. Předmětem smluvního vztahu dle této smlouvy je poskytnutí zájezdu dle zákona 159/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5. Platební podmínky

5.1 Ceny zájezdů a doplňkových služeb poskytovaných CK jsou smluvními cenami sjednanými dohodou mezi zákazníkem a CK. Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v katalogu či jiných propagačních materiálech CK. Závazná a dohodnutá celková
cena zájezdu je uvedena ve smlouvě o zájezdu. 5.2 Právo zákazníka na poskytnutí zájezdu vzniká úplným zaplacením jeho ceny k rukám CK. Povinnost závazné rezervace ve prospěch zákazníka vzniká CK okamžikem uhrazení dohodnuté zálohy
zákazníkem. 5.3 Celková cena zájezdu zahrnuje cenu za služby uvedené ve smlouvě o zájezdu. 5.4 Doplatek ceny zájezdu ke složené záloze je zákazník povinen složit nejpozději v termínu stanoveném ve smlouvě o zájezdu a to bezhotovostně na
účet CK. Za den zaplacení celkové ceny zájezdu se považuje den, kdy je částka připsána na účet CK. Pro případ nesplnění těchto podmínek zákazníkem si CK vyhrazuje právo nezaslat zákazníkovi pokyny k zájezdu, od uzavřené smlouvy o zájezdu
odstoupit a uhrazenou zálohu započíst na odstupné ve smyslu ust. § 2533 zák. č. 89/2012 Sb.. V případě, že je uhrazená záloha nižší, než odstupné, na které má pořadatel nárok, je zákazník povinen tyto náklady uhradit CK bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 10 dnů, ode dne, kdy CK výši těchto nákladů zákazníkovi oznámí. 5.5 V případě uzavření smlouvy o zájezdu ve lhůtě kratší, než 60 dnů před plánovaným začátkem zájezdu, je celková cena zájezdu splatná při jeho objednání. 5.6 Za
plnění smluvních závazků osob uvedených ve smlouvě o zájezdu ručí zákazník jako za své vlastní. Má se za to, že zákazník je zároveň i smluvním plátcem, není-li písemně dohodnuto jinak.

6. Změny a zrušení zájezdu ze strany CK

6.1 Zájezd je závazně vymezen v této smlouvě. 6.2 CK si vyhrazuje právo provést v nutných případech změnu zájezdu. V takovém případě je povinna postupovat v souladu s ust. § 2531 zák. č. 89/2012 Sb. Přijetí nebo odmítnutí změny zájezdu učiní
zákazník ve lhůtě 5 dnů. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy po uplynutí 5 denní lhůty, je povinen uhradit CK odstupné dle smlouvy o zájezdu. 6.3 Zruší-li CK zájezd před jeho zahájením, je povinna postupovat dle ust. § 2536 zák. č. 89/2012 Sb. 6.4
CK je oprávněna provádět v případě nutnosti a ochrany zájmů účastníků zájezdu operativní změny v termínu a rozsahu poskytovaných služeb i během zájezdu, není-li možné stanovený program a smluvené služby dodržet. V takovém případě je CK
povinna zajistit služby srovnatelné s původními nebo, není-li možné takové služby zajistit, vrátit zákazníkovi adekvátní část ceny za neposkytnuté služby a služby poskytnuté v nižší kvalitě. 6.5 Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek
neodvisí od činnosti a postupu CK (vis major, válečný stav, epidemie apod.) nebo k okolnostem, které ovlivní zákazník tím, že zcela nebo zčásti nevyužije objednané a CK zaplacené služby (ubytovací, stravovací, dopravní a další), nevzniká zákazníkovi
nárok na vrácení či slevu z ceny zájezdu, není-li dohodnuto jinak. 6.6 Pokud se vyskytnou okolnosti způsobené třetí stranou nebo vyšší mocí (stavební činnost, hluk v místě ubytování, hluční sousedé, havárie dopravních prostředků, stávka, přírodní
katastrofy, klimatické jevy, válka, trestný čin, teroristický čin apod.) je CK plně osvobozena od jakékoliv finanční kompenzace, ale poskytne zákazníkovi pomoc v nesnázích dle § 2541 zák. č. 89/2012 Sb. 6.7 CK neodpovídá za změny výše cen a termínů
přepravních služeb (zejména cen letenek, letištních tax, lodních lístků a jízdních řádů), místních daní a poplatků i dalších cen a informací, jejichž změny nemůže ovlivnit a jež nejsou součástí zájezdu a byly zákazníkovi poskytnuty pouze jako orientační
informace. 6.8 Dle předpisů o mezinárodní přepravě si CK vyhrazuje právo na změnu přepravní společnosti, trasy cesty, typu dopravy a na zpoždění.

7. Změny a zrušení sjednaných služeb ze strany zákazníka

7.1 Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu od smlouvy odstoupit a to písemným oznámením doručeným CK. Účinky odstoupení nastávají okamžikem prokazatelného doručení oznámení do provozovny CK. 7.2 Odstupné: Odstoupí-li od
smlouvy zákazník z jiného důvodu, než je porušení povinností pořadatele nebo pořadatel pro porušení povinností zákazníka, je zákazník povinen uhradit pořadateli odstupné, jehož výše se odvíjí od termínu odstoupení od smlouvy o zájezdu ve vztahu ke
dni, ve kterém měl být zájezd zahájen a to takto: 80 a více dní před zahájením zájezdu - 25% z celkové ceny zájezdu; 79-60 dní před zahájením zájezdu - 50% z celkové ceny zájezdu; méně než 60 dní před zahájením zájezdu nebo
nenastoupení na zájezd - 100% z celkové ceny zájezdu. Nad rámec tohoto odstupného je zákazník povinen uhradit veškeré náklady (škodu dle ust. § 2913 zák. č. 89/2012 Sb.), které pořadatel, v souvislosti s plněním svých povinností dle této
smlouvy, účelně vynaložil. Výši těchto nákladů je pořadatel povinen na požádání zákazníkovi prokázat. 7.3 Před zahájením zájezdu může zákazník postoupit smlouvu o zájezdu na třetí osobu, podrobnosti stanoví § 2532 zák. č. 89/2012 Sb. 7.4 CK si
vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek ve výši 1.000,-Kč v případě změny objednaných služeb po datu uzavření smlouvy o zájezdu iniciované zákazníkem. Úhrada tohoto poplatku nezbavuje zákazníka povinnosti uhradit CK veškeré účelně
vynaložené náklady spojené se změnou objednaných služeb (zaknihování nových letenek, lodních lístků, obstarání víz apod.).

8. Práva a povinnosti zákazníka

8.1 Zákazník má právo: ► vyžadovat poskytnutí zájezdu tak, jak je uvedeno ve smlouvě o zájezdu a uplatnit svá práva, zejména základní práva vyplývající ze zákona č. 159/99 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., uvedená v Informaci k zájezdu podle § 1b
odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodů 1 až 4 zákona č.111/2018 Sb. ► po uhrazení celkové ceny zájezdu, nejpozději do sedmi dnů před zahájením zájezdu obdržet písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zájezd důležité
a které jsou CK známy, pokud nejsou obsaženy již ve smlouvě o zájezdu nebo v katalogu. Zejména: a) údaje k ubytování, dopravě a stravování b) upřesnění údajů, které se týkají dalších plateb za služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu a
které jsou pro jeho realizaci nezbytné c) kontakt na osoby, na které se zákazník v nesnázích v průběhu zájezdu může obrátit o pomoc, zejména telefonické spojení na nouzovou linku CK: +420 602 262 676, na zástupce CK a jeho obchodního partnera.
► reklamovat případné vady poskytnutých služeb a požadovat odstranění vady, doplnění služby nebo poskytnutí přiměřené slevy z ceny objednaných služeb (viz čl. 9) ► uplatnit veškeré reklamace na místě vzniku vady a v případě, že to není možné,
bez zbytečného odkladu po návratu ze zájezdu, dle reklamačních podmínek uvedených v čl. 9 této smlouvy ► být seznámen se všemi případnými změnami v programu, rozsahu služeb a v ceně zájezdu. 8.2 Zákazník je povinen: ► zaplatit CK ve
lhůtě určené ve smlouvě o zájezdu smluvenou celkovou cenu zájezdu a prokázat to patřičným dokladem ► poskytnout CK nezbytnou součinnost, která je nutná pro řádné plnění závazků CK vůči účastníkovi zájezdu a k řádnému průběhu zájezdu ►
seznámit účastníky zájezdu-spolucestující osoby s rozsahem a cenou zájezdu, s informacemi, které zákazník obdrží v rámci katalogu, smlouvy o zájezdu včetně jejích příloh a pokynů k cestě (t.j. se všemi informacemi, které zákazníkovi CK poskytne,
včetně instrukcí o průběhu zájezdu a k bezpečnosti cestujících osob) ► zajistit sobě a svým spolucestujícím platné cestovní doklady a víza, případně zdravotní prohlídku, očkování atp. ► chovat se v souladu s právním řádem navštívené země a
zároveň v souladu s právním řádem ČR ► nerušit během zájezdu svým nevhodným chováním ostatní účastníky zájezdu ani třetí osoby ► sjednat sobě a svým spolucestujícím osobám pojištění léčebných výloh v zahraničí.

9. Vady zájezdu – způsob uplatnění vad

9.1 Zákazník je povinen uplatnit vady zájezdu včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém. Uplatnit vady může zákazník ústně nebo písemně s uvedením data, údajné vady zájezdu a svých
požadavků na odstranění vady. 9.2 Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel zákazníka ujistil nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí pořadatel nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. Nezjedná-li
pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a pořadatel je povinen mu uhradit účelně vynaložené náklady. Za přiměřenou se přitom považuje lhůta, která je v podobných případech nezbytná
ke sjednání nápravy s ohledem na právní předpisy a zvyklosti země, v níž se zájezd realizuje. 9.3 V případě, že není možné poskytnout náhradní služby nebo jiné kompenzace v místě poskytované služby, musí zákazník prokázat CK rozsah
neposkytnutých nebo vadně poskytnutých služeb. Vady zájezdu je nutné uplatnit neprodleně, bez zbytečného odkladu, a to u CK. Uplatnění vady musí obsahovat datum, číslo smlouvy o zájezdu, čeho se zákazník domáhá a přesný popis porušení
smluvních podmínek ze strany CK, doklad o zakoupené službě, jméno, příjmení a podpis zákazníka. Dále je zákazník povinen svá tvrzení dle možností důkazně doložit. 9.4 CK je povinna vydat zákazníkovi písemné potvrzení o uplatnění vad obsahující
datum uplatnění vady, popis vady, požadovaný způsob vyřízení, potvrzení o datu a způsobu vyřízení uplatnění vady, osobní údaje zákazníka, a případně odůvodnění zamítnutí požadavků zákazníka. 9.5 Uplatní-li zákazník vady zájezdu, je CK povinna
po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Požadavek zákazníka z titulu
uplatnění vady zájezdu musí být vyřízen nejpozději do 30 dnů od uplatnění vady zákazníkem. 9.6 V případě ústního uplatnění vady je povinen průvodce zájezdu nebo vedoucí provozovny nebo jiná pověřená osoba sepsat se zákazníkem protokol o
uplatnění vady zájezdu. V protokolu uvede, kdy zákazník vadu uplatnil, osobní údaje zákazníka, co je dle zákazníka vadou zájezdu, jaký způsob vyřízení svého požadavku zákazník požaduje; a dále datum a způsob vyřízení požadavku zákazníka.
Jestliže zákazník zároveň předá průvodci zájezdu nebo vedoucímu provozovny nebo jiné pověřené osobě písemnosti, popř. jiné podklady týkající se uplatnění vady musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Protokol o uplatnění vady
podepíše průvodce zájezdu nebo vedoucí provozovny nebo jiná pověřená osoba. Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem a jeho převzetí. 9.7 Zákazník je povinen poskytnout součinnost
potřebnou k vyřízení jeho požadavku z titulu vady zájezdu, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit průvodci či jiné pověřené osobě
přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o existenci vady. 9.8 V případě, že se požadavek zákazníka ukáže být zčásti či zcela důvodný, bude vada bezplatně odstraněna, dále se nároky zákazníka řídí ust. §
2537 – § 2540 zák. č. 89/2012 Sb. 9.9 V případě, že se požadavek zákazníka ukáže být neoprávněným, je CK povinna o tomto závěru zákazníka písmeně informovat. 9.10 V případě, že zákazník řádně vady zájezdu uplatní a prokáže jejich existenci,
hradí CK náhradu ve výši dle kodexu International Travel Quality (ITQ) vydaného Evropskou cestovní pojišťovnou, přičemž platí vždy verze ITQ platná v době vzniku vady zájezdu. 9.11 V případě, že zákazník nesouhlasí s výsledkem reklamačního
řízení, má právo na soudní nebo mimosoudní řešení sporu podle § 14 zákona č.634/1992 Sb., prostřednictvím oficiálního subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jímž je Oddělení ADR ČOI.

10. Ručení a vady

10.1 CK ručí za správnost popisu poskytovaných služeb ve smlouvě o zájezdu a provedení těchto služeb. Neručí však za správnost údajů uvedených v prospektech, na webových stránkách a v jiných informačních materiálech, jejichž vydavatelem není a
jejichž obsah či případné chyby nemůže ovlivnit. Nároky zákazníků zanikají, nejsou-li uplatněny z titulu odpovědnosti za vady včas a bez zbytečného odkladu. 10.2. Povinnosti k náhradě se CK zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy
dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. CK se odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostí také tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani
jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu nebo škoda byla způsobena a) zákazníkem, b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná
nebo c) v důsledku neodvratitelné události, které nemohla CK zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni požadovat. 10.3 Zákazník a CK výslovně sjednávají omezení náhrady škody vyplývající z mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána a
řídí se jimi práva a povinnosti při letecké přepravě zejména Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě (tzv. Varšavská úmluva, publik. pod č. 15/1935 Sb., doplněná Haagským protokolem, publik. pod č. 15/1966 Sb.) a
dalšími mezinárodními smlouvami a nařízením ES č. 261/2004, jimiž se též řídí uplatňování a rozsah náhrady škody v letecké přepravě. Výše náhrady za škody způsobené zničením, poškozením, ztrátou či zpožděním zavazadel při letu dopravce z EU
kdekoliv na světě se řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealská úmluva). 10.4 CK nenese odpovědnost za počasí, rybářské schopnosti zákazníka a ochotu ryb nechat se zákazníkem ulovit.

11. Cestovní doklady a osobní odpovědnost

Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, devizových, tranzitních, zdravotních a dalších předpisů, jakož i právních předpisů a zvyklostí zemí a míst, které během zájezdu navštíví. Dále je odpovědný za to, že
platnost cestovního dokladu trvá alespoň šest měsíců po skončení zájezdu. Veškeré náklady či škody, které vzniknou nedodržením těchto podmínek, nese každý cestující ke své tíži.

12. Pojištění

12.1 V ceně zájezdu je zahrnuto povinné smluvní pojištění podle zákona č. 159/1999 Sb. pro případ, kdy CK z důvodu svého úpadku a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu, b)
nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil nebo c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.
Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu jsou informace pojišťovny o uzavřeném pojištění ve smyslu zákona 159/1999 Sb., zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. 12.2 Cena zájezdu nezahrnuje zdravotní
pojištění, pojištění zavazadel, odpovědnosti za způsobenou škodu ani jakékoli jiné pojištění. V ceně zájezdu rovněž není zahrnuto pojištění léčebných výloh v zahraničí, které je nezbytnou podmínkou pro vycestování a bez nějž se cestující nesmí zájezdu
účastnit. Pojištění lze sjednat individuálně u pojišťovny podle preference zákazníka. Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi pojišťovnou a klientem. CK nenese odpovědnost za škody, které mohou zákazníkovi vzniknout v důsledku nesjednaného pojištění.
12.3 V ceně zájezdu není zahrnuto pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy o zájezdu. Toto pojištění je možné sjednat individuálně u pojišťovny podle preference zákazníka.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Zákazník se seznámil s dokumentem Informace k zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodů 1 až 4 zákona č.111/2018 Sb., který obdržel současně s návrhem smlouvy o zájezdu a který je nedílnou součástí této smlouvy. 13.2 Zákazník
se seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR), které obdržel současně s návrhem smlouvy o zájezdu. Dále prohlašuje, že je zmocněn ke sdělení
osobních údajů i jménem všech osob, jejichž osobní údaje CK sdělil. 13.3 Zákazník prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje ohledně své osoby a dalších účastníků zájezdu jsou správné, úplné a pravdivé. V případě, že by se toto tvrzení ukázalo jako
nepravdivé, vystavuje se zákazník riziku povinnosti náhrady škody způsobené CK poskytnutím nesprávných údajů, popř. i postihu trestněprávnímu. 13.4 Smluvní vztah založený touto smlouvou se řídí právním řádem ČR, zejména pak zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník a zák. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.
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