
Pracovní postup – Příloha č. 5 

 
1. Obchodní zástupce rezervuje telefonicky, faxem nebo e-mailem požadovaná místa 

v zájezdu (produktu). Rezervace je na jméno klienta či rezervační číslo. Při sepsání 

smlouvy s klientem je obchodní zástupce povinen vybrat od klienta zálohu ve výši 

50% prodejní ceny zájezdu (není-li dohodnuto jinak). 

2. Do 5 pracovních dnů musí Cestovní kancelář PETRA TOUR s.r.o. obdržet od 

obchodního zástupce vyplněnou cestovní smlouvu na zájezd (produkt). V případě 

nedodržení této lhůty rezervace automaticky propadá, pokud nebude telefonicky, 

faxem nebo e-mailem dohodnuto jinak. U rezervace zájezdů „last minute“, 

„speciálních nabídek“ může být lhůta rezervace zkrácena.  

3. Obchodní zástupce zodpovídá za správnost a úplnost vyplněných údajů na cestovní 

smlouvě, za uvedení všech podstatných náležitostí cestovní smlouvy a informuje 

klienta o obsahu všeobecných podmínek, které nechá klienty podepsat. Zástupce je 

povinen seznámit klienta také s katalogem či jiným písemným materiálem 

souvisejícím s nabídkou. V případě chybějících nebo neúplných údajů na cestovní 

smlouvě nemusí být klient řádně odbaven.  

4. Cestovní kancelář PETRA TOUR s.r.o. (obchodní zástupce) odsouhlasí správnost 

vyplněné cestovní smlouvy a potvrdí rezervaci zpět obchodnímu zástupci zasláním 

faktury. Variabilní symbol se shoduje s číslem faktury a je nutno jej uvádět při 

jakýchkoli reklamacích a platbách. Při platbách za více rezervačních čísel nelze platby 

slučovat. Každá platba musí být poukázána zvlášť (pokud nebude určeno jinak). 

5. Obchodní zástupce poukáže zálohu ve výši 50% prodejní ceny zájezdu (nebude-li 

dohodnuto jinak) na účet cestovní kanceláře do data uvedeného na faktuře. Pokud CK 

ve stanovené lhůtě neobdrží platbu, je oprávněna objednávku stornovat. Nejpozději do 

30 dnů před odjezdem musí být na účtu CK PETRA TOUR s.r.o. doplatek zájezdu  

(produktu) viz příloha smlouvy č. 8. Při opožděné úhradě bude účtováno penále 0,5% 

z dlužné částky za každý den prodlení.  

6. Je-li zájezd klientem rezervován v termínu kratším než 30 dnů před odjezdem, je celá 

částka splatná ihned. Je-li zájezd rezervován v době kratší než 14 dnů před odjezdem, 

je celá částka splatná ihned, a to vkladem na účet CK v Raiffeisenbank či převodem na 

účet zastoupeného. Kopii zaplacené stvrzenky zašle prodejce cestovní kanceláři faxem 

či e-mailem. Zájezd je považován za uhrazený připsáním celkové částky na účet CK.  

7. Veškeré odbavovací cestovní doklady zašle CK až po uhrazení celkové částky 

zájezdu. Odbavovací doklady jsou zasílány klientovi na adresu bydliště nebo e-mailem 

(pokud není dohodnuto jinak) nejpozději 7 dní před odjezdem. Klient nemůže být 

odbaven bez plné úhrady zájezdu. 

8. Obchodnímu zástupci náleží za zprostředkování prodeje provize a to za skutečně 

realizovaná místa a za místa ve 100% stornu. Provize je vyčíslena zastoupeným na 

vystavené faktuře. Obchodní zástupce vystaví zastoupenému fakturu na provizi až po 

nástupu klienta k čerpání služeb.   

9. V případě, že dojde ke změně cestovní smlouvy ze strany klienta, informuje o této 

změně zástupce zastoupeného a to neprodleně. V případě, že následkem této změny 

dojde i ke změně konečné částky zájezdu, doplatí tento rozdíl zástupce (byl-li k tomu 

zmocněn) neprodleně na základě faktury. Dojde-li ke změně ze strany cestovní 

kanceláře, je zástupce povinen neprodleně informovat klienta o této skutečnosti a 

spolupracovat se zastoupeným při vyřizování všech pokynů a informací.  


