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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení a milí klienti,

vstupujeme do 21. sezóny naší cestovní kanceláře a rádi bychom Vám 
představili náš produkt pro letní sezónu 2018.

Naši věrní klienti vědí, že jsme firmou s tradicí a od svého prvopočát-
ku se specializujeme na vytváření vlastních produktů pro pobytové 
zájezdy v Chorvatsku. Jako hlavní výhodu našich služeb bychom rádi 
zdůraznili nejen námi vynikající znalost místního prostředí, zkušenos-
ti, tradice a především servis, který v místě Vašeho pobytu poskytuje-
me. Veškeré služby spojené s pobytem klientů se snažíme realizovat 
vlastními silami. 

Naše nabídka obsahuje zájezdy autokarem i autem. Již tradičně přiná-
šíme Vámi oblíbené pobyty ve střediscích Makarska a Trpanj. Pro ty, 
kteří upřednostňují dovolenou v hotelu se službou all inclusive máme 
v nabídce klienty oblíbený hotel Resnik. Věříme, že si z naší nabídky 
vyberete a se všemi kolegy se již nyní těšíme, až Vás přivítáme na zá-
jezdech sezóny 2018. 

Vaše CK Dakol

DAKOL CLUB 

Vážení klienti, Těm z Vás, kteří s námi dovolenou již vyzkoušeli 
a zakoupili si zájezd u naší cestovní kanceláře, a to alespoň jednou 
v rozmezí let 2012-2017, poskytneme slevu ve výši 200,- Kč na oso-
bu na všechny zájezdy do Chorvatska. Tuto slevu lze sčítat se 
slevou za včasný nákup. Tuto slevu však nelze uplatnit na zájez-
dy typu last minute a skupinové zájezdy. Aby mohl být klient přijat 
do clubu a uplatnit slevu, stačí pouze při rezervaci zájezdu uvést, 
kterých zájezdů se klient s CK Dakol zúčastnil

SLEVY ZA RYCHLÉ ROZHODNUTÍ  

Vánoční  a Silvestrovská sleva do 31. 12. 2017

 \ 20% z pobytu při koupi zájezdu (Makarska, Trpanj)
 \ 10% z pobytu při koupi zájezdu (Hotel Resnik)
 \ 15% z pobytu při závazné rezervaci (50% z ceny) a doplat-

ku do 30. 4. 2018 (Makarska, Trpanj)
 \ 8% z pobytu při závazné rezervaci (50% z ceny) a doplat-

ku do 30. 4. 2018 (Hotel Resnik)

Novoroční sleva do 31.1.2018

 \ 18% z pobytu při koupi zájezdu (Makarska, Trpanj)

Sleva do 31. 5. 2018

 \ 10% z pobytu při závazné rezervaci (50% z ceny) (Makar-
ska, Trpanj).

 \ 5% z pobytu při koupi zájezdu (Hotel Resnik).

Jednotlivé slevy na Chorvatsko nelze sčítat navzájem, ani s jinými sle-
vami CK Dakol.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU:

V cenách zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Při zakoupení zájezdu doporučujeme sjednat komplexní cestovní pojištění včetně 
storna od společnosti UNIQA pojištovna, a.s. (dále jen pojišťovna). Rozsah cestovního pojištění, limity pojistného plnění a další informace o po-
jištění jsou uvedeny níže. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší zákazník přímo s pojišťovnou. 
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný zákazník 
tímto prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s rozsahem a podmínkami sjednaného cestovního pojištění, zejména s výší pojistných částek a se 
zněním VPP. V případě, že zákazník CK uzavřel smlouvu o zájezdu pro více pojištěných osob, potvrzuje, že je oprávněn uvedené prohlášení 
učinit i jménem těchto osob.

POJIŠTĚNÍ ZAHRNUJE: léčebné výlohy (vč. zubního ošetření), převoz, repatriaci (3.000.000,-),  náklady na vyslání opatrovníka (60.000,-), 
předčasný návrat z pojištěné cesty (60.000,-), právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování, ztráta dokladů (60.000,-), zachraňovací 
náklady (500.000,-), zprostředkování finanční pomoci pojištěnému (60.000,-), smrt úrazem (150.000,-), trvalé následky (300.000,-), ne-
mocniční odškodné (300,-/den), zavazadla (15.000,- / 5.000,-/ks ), storno zájezdu (15.000,-), nevyužitá dovolená (15.000,-), odpovědnost 
na zdraví a věci třetí osoby (1.000.000,-). Naše cestovní kancelář má také samozřejmě sjednáno zákonné pojištění proti úpadku u pojišťovny 
Generali, doklad o tomto pojištění obdrží každý účastník zájezdu.

UBYTOVÁNÍ: Vážení klienti, rozdělování pokojů je čistě v režii CK Dakol a hotelových recepcí. Garantujeme Vám přesně takový typ pokoje, 
který bude uveden ve Vaší cestovní smlouvě. Z organizačních důvodů musí klienti v den odjezdu opustit pokoje do 9.00 hod., možnost nastě-
hování v den příjezdu je nejdříve po 12. hodině. Dovolujeme si Vás upozornit, že absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené 
patří i večerní zábava, bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou způsobit hluk. Bohužel nedovolujeme pobyt domácích mazlíčků 
v poskytovaných ubytovacích zařízeních v Chorvatsku. 

CESTOVNÍ DOKLADY: Vážení klienti, doporučujeme Vám do všech našich destinací cestovat s cestovními pasy! 
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AUTOBUSOVÁ PŘEPRAVA

Pro Vaše pohodlí a bezpečí jsme zajistili dopravu zahraničními autobusy s klimatizací. Přesné časy odjezdů a návratů autobusů budou uvedeny 
v cestovních dokladech. CK Dakol, s. r.  o. si vyhrazuje právo změny těchto údajů. Po dohodě s CK lze zajistit i jiné nástupní místo, je-li po trase 
a využije-li ho více než 8 klientů.

Možnost nástupu mimo uvedená nástupní místa lze uskutečnit pro skupinu s min. počtem osob 25. Toto je nutno projednat v CK. Vzhledem 
k časové návaznosti odjezdů z jednotlivých míst prosíme účastníky zájezdů, aby byli připraveni na příslušném místě 15 minut před plánovaným 
odjezdem. Všechny naše autobusy jsou nekuřácké. Z bezpečnostních důvodů nemohou sedět děti do 12 let na předních sedadlech. Své místo 
musí mít každá osoba i dítě. Během cesty pravidelně po 3-4 hodinách následují pauzy na vytipovaných odpočívadlech s WC. Během zastávek 
podávají řidiči za poplatek teplé a studené nápoje.

Počet zavazadel je z důvodu kvality, bezpečnosti dopravy a pohodlí klientů  
omezen na 1 zavazadlo do 15 kg/os. do úložného prostoru  
a 1 příruční zavazadlo na osobu do autobusu.

Ceník autobusové přepravy tam i zpět

Odjezd z Místo pobytu Možnost nástupu Termín Cena/osoba

Karviná Kaštel Štafilič 
Makarska
Trpanj 

Karviná (parkoviště za zimním stadionem)
Ostrava (dům kult. Vítkovic)
Olomouc (hl. nádr. ČD)
Brno (parkoviště u ústředního hřbitova)

každý pátek
od 1. 6. 2018 
do 22. 9. 2018

2.250,- Kč*
2.350,- Kč**
2.790,- Kč***

* doprava Kaštel Štafilič  ** doprava Makarska  *** doprava Trpanj
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INDIVIDUÁLNÍ 
PŘEPRAVA

Naše klienty, kteří se roz-
hodnou jet na dovolenou vlastním vozem, vybavíme itinerářem cesty. Pro 
plánování cesty je nutno brát v úvahu, že ubytovat se je možné až v odpo-
ledních hodinách a při odjezdu je třeba uvolnit pokoje dopoledne.

KONTAKTY / PROVOZNÍ DOBA

CK Dakol, s.r.o.

 \ Petrovice u Karviné 570, 735 72
 \ IČO: 25860402, DIČ: CZ25860402

 \ č. účtu: ČSOB 166660455/0300
 \ č. účtu: Česká spořitelna 3217865359/0800

 \ e-mail: ck_dakol@dakol-karvina.cz
 \ tel.: 596 323 485, 777 301 778, 
 \ fax: 596 323 486
 \ www.ck-dakol.cz | www.hoteldakol.cz  
 \ facebook.com: ckdakol
 \ skype: ck_dakol

Provozní doba: 

 \ Po-Pá: 07:30 – 12.00  
      12:30 – 16.00
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CHORVATSKO

Chorvatsko
MAKARSKA

Naše nejnavštěvovanější letovisko v srdci Dalmácie je rozložené na úpatí nejvyššího vrcholu pohoří Biokovo, který se jmenuje Sveti Jure. Velmi 
živé je staré město, kde je také přístaviště trajektů. Je zde nespočet obchůdků, restaurací, sklípků a objektů pohostinství s bohatou nabídkou 
jídel a nápojů a krásné pláže!

 \ UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno v privátních vilách ve 2, 3 a 4lůžkových pokojích. Ke každému pokoji přísluší vlastní sociální zařízení. Vzdálenost vil 
od moře je cca 300 m.

 \ STRAVOVÁNÍ
Stravování je realizováno v jedné z vil, která je v dosahu cca 100m. Stravování tvoří polopenze – bohatá snídaně (švédské stoly) a večeře, výběr 
ze dvou hlavních jídel (vždy polévka + hlavní jídlo). Nápoje ke snídani jsou v ceně (čaj, káva, kakao, mléko). 

 \ FAKULTATIVNÍ VÝLETY
 \ Červené a Modré jezero 
 \ vodopády Kravica 
 \ pohoří Biokovo, 
 \ výlet do Medugorie
 \ výlety do Dubrovníku, Omiše a Splitu
 \ výlety lodí na ostrovy Hvar a Brač

 \ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ VYŽITÍ
K nejvýznamnějším kulturním a architektonickým památkám tohoto města patří 
Malakologické muzeum s jednou z nejbohatších sbírek lastur a měkkýšů, barokní 
kostel sv.Marka, barokní kašna, kostel sv. Filipa Neriho a františkánský klášter.

Pokud máte rádi sport, můžete vyzkoušet vodní lyžování, potápění, horská kola, 
pěší turistiku, tenisové kurty, fotbalové hřiště, fitness.
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CHORVATSKO

MAKARSKA - 7 denní pobytové zájezdy
pobyt + polopenze + pobytová taxa +  služby delegáta + pojištění  

dle zákona 159/99 Sb.

turnus termín počet 
pobytových 

dnů

počet 
polopenzí

dospělý dítě  
(do 12 let)

M 1 2.6. – 9.6. 7 7 6.990,- 5.890,-

M 2 9.6. – 16.6. 7 7 7.690,- 5.890,-

M 3 16.6. – 23.6. 7 7 7.690,- 5.890,-

M 4 23.6. – 30.6. 7 7 7.690,- 5.890,-

M 5 30.6. – 7.7. 7 7 8.190,- 6.490,-

M 6 7.7. – 14.7. 7 7 8.190,- 6.490,-

M 7 14.7. – 21.7. 7 7 8.190,- 6.490,-

M 8 21.7. – 28.7. 7 7 8.190,- 6.490,-

M 9 28.7. – 4.8. 7 7 8.190,- 6.490,-

M 10 4.8. – 11.8. 7 7 8.190,- 6.490,-

M 11 11.8. –18.8. 7 7 8.190,- 6.490,-

M 12 18.8. – 25.8. 7 7 8.190,- 6.490,-

M 13 25.8. – 1.9. 7 7 8.190,- 6.490,-

M 14 1.9. – 8.9. 7 7 6.990,- 5.890,-

M 15 8.9. – 15.9. 7 7 6.990,- 5.890,-

M 16 15.9. – 22.9. 7 7 6.990,- 5.890,-

M 17 22.9. – 29.9. 7 7 6.990,- 5.890,-

 \ dítě do 4 let bez nároku na lůžko ZDARMA
 \ příplatek za jednolůžkový pokoj 2.990,- Kč
 \ cestovní pojištění: 25,- Kč/os./den, 10,- Kč/dítě 

do 12 let včetně/den

 \ CENA ZAHRNUJE:
ubytování, polopenzi, pobytovou taxu, náklady na de-
legáta, spotřebu vody a energie, výměnu ložního prá-
dla 1x za týden a závěrečný úklid, pojištění dle zákona 
159/99 Sb.
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CHORVATSKO

TRPANJ
Klienty velmi oblíbený poloostrov Pelješac, kde Trpanj leží, je druhým 
největším chorvatským poloostrovem. Je dlouhý téměř 70 km – dostup-
ný buď trajektem z protilehlého přístavního města Ploče, nebo turis-
tickou magistrálou přes město Ston. V městečku je několik restaurací, 
obchůdků, pošta, banka, zdravotní středisko.

 \ UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno v privátní vile ve 2, 3 a 4 lůžkových pokojích. 
Ke každému pokoji přísluší vlastní sociální zařízení. Vzdálenost vily 
od moře je cca 50 - 100 m.

 \ STRAVOVÁNÍ
Stravování je realizováno v jídelně a baru, které jsou součástí objektu.

Stravování tvoří polopenze, bohatá snídaně (švédské stoly) a večeře (polévka + hlavní jídlo). Nápoje ke snídani jsou v ceně (čaj, káva, kakao, 
mléko). 

 \ FAKULTATIVNÍ VÝLETY
 \ autobusový výlet do Orebiče
 \ výlet lodí na Korčulu 
 \ fish-picnic na lodi

 \ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ  VYŽITÍ
Přírodní bahenní lázně jsou vzdálené cca 300 m od našeho střediska. Městečko Trpanj dále 
nabízí možnost lovu ryb, horolezectví i degustaci vína z místních vinohradů ve vinných sklíp-
cích.

Díky klimatickým podmínkám má poloostrov Pelješac velice bohatou vegetaci a nádherná 
příroda láká k nezapomenutelným procházkám.
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CHORVATSKO

TRPANJ – 7denní pobytové zájezdy
pobyt + polopenze + pobytová taxa +  služby delegáta + pojištění  

dle zákona 159/99 Sb.

turnus termín počet 
pobytových 

dnů

počet 
polopenzí

dospělý dítě  
(do 12 let)

T 1 2.6. – 9.6. 7 7 6.990,- 5.990,-

T 2 9.6. – 16.6. 7 7 6.990,- 5.990,-

T 3 16.6. – 23.6. 7 7 6.990,- 5.990,-

T 4 23.6. – 30.6. 7 7 7.390,- 6.390,-

T 5 30.6. – 7.7. 7 7 7.390,- 6.390,-

T 6 7.7. – 14.7. 7 7 7.990,- 6.990,-

T 7 14.7. – 21.7. 7 7 7.990,- 6.990,-

T 8 21.7. – 28.7. 7 7 7.990,- 6.990,-

T 9 28.7. – 4.8. 7 7 7.990,- 6.990,-

T 10 4.8. – 11.8. 7 7 7.990,- 6.990,-

T 11 11.8. – 18.8. 7 7 7.990,- 6.990,-

T 12 18.8. – 25.8. 7 7 7.390,- 6.390,-

T 13 25.8. – 1.9. 7 7 6.990,- 5.990,-

T 14 1.9. – 8.9. 7 7 6.990,- 5.990,-

T 15 8.9. – 15.9. 7 7 6.990,- 5.990,-

T 16 15.9. – 22.9. 7 7 6.990,- 5.990,-

 \ dítě do 4 let bez nároku na lůžko ZDARMA
 \ příplatek za jednolůžkový pokoj 2.990,- Kč
 \ cestovní pojištění: 25,- Kč/os./den, 10,- Kč/dítě 

do 12 let včetně/den

 \ CENA ZAHRNUJE:
ubytování, polopenzi, pobytovou taxu, náklady na dele-
gáta, spotřebu vody a energie, výměnu ložního prádla 
a závěrečný úklid, pojištění dle zákona 159/99 Sb.

NAŠE DOPORUČENÍTrpanj je místo stvořené 
pro milovníky klidné do-

volené. Atmosféra v tom-
to středisku je velmi do-

mácká a přátelská. 
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CHORVATSKO

KAŠTEL STAFILIČ - HOTEL RESNIK**
Hotelový komplex Resnik se nachází v západní části Kaštelánské riviéry, asi 6 km od Trogiru. Komplex je rozsáhlý, příjemný, celý obklopen 
zelení. Všechny společné prostory jsou klimatizovány (recepce, restaurace). Hosté mají k dispozici aperitiv bar, terasu, tavernu, obchod, trezor 
(za poplatek). Pláže u hotelu jsou částečně betonové, částečně oblázkové s hrubým pískem (jemný štěrk) s pozvolným vstupem do moře, 
ve vodě jsou jemné kamínky a písek.

 \ UBYTOVÁNÍ
BUNGALOV SUITE S KLIMATIZACÍ (V CENĚ) / BEZ KLIMATIZACE (MAX. 4 OSOBY):  Rozloha 28 m². Každý pokoj má kuchyňský kout 
se základním vybavením, lednici, TV, 2 ložnice se dvěma lůžky (posuvné dveře), sociální zařízení se sprchovým koutem a WC, terasu. 

BUNGALOV STUDIO BEZ KLIMATIZACE (MAX. 4 OSOBY):  Rozloha 24 m². Každé studio má 4 lůžka, TV, sociální zařízení se sprchovým 
koutem a WC, terasu. 

HOTELOVÝ POKOJ S KLIMATIZACÍ (V CENĚ) / BEZ KLIMATIZACE: Rozloha 19 m². Všechny pokoje mají balkón, 2 lůžka, TV+SAT, telefon, 
sociální zařízení se sprchovým koutem a WC.

Parkování je zahrnuto v ceně, u hotelu.

 \ STRAVOVÁNÍ 
V restauraci hotelu Resnik** formou all inclusive. Snídaně, obědy 
a večeře jsou servírovány formou bohatých švédských stolů + nápo-
je bez omezení (víno, pivo, nealkoholické nápoje, voda – k dispozici 
v restauraci 10 - 22 hod). Zmrzlina pro děti každý den mimo sobotu 
16 - 17 hod.

All inclusive nezahrnuje: lehátka, slunečníky, konzumaci jídla a pití 
v baru na pláži, tenisové kurty, internet a klimatizaci na pokoji. 

NAŠE 
DOPORUČENÍ

Jde o velmi oblíbený domác-

ký hotel, který má prověřené 

reference a je cenově velmi 

výhodný. Jedinou nevýhodou 

se může pro některé klienty 

jevit blízkost letiště.

 \ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ  VYŽITÍ
Ke sportovnímu vyžití slouží 5 tenisových dvorců, travnaté fotbalové 
hřiště, plážový volejbal, hřiště pro míčové hry, stolní tenis, možnost půj-
čení kola / auta (za poplatek)

Animace pro děti a dospělé je v ceně. Autobusová zastávka je vzdálená 
cca 200 m. Autobus jezdí směr Trogir nebo směr Split, a to zhruba ka-
ždých 30 minut, což umožňuje individuální návštěvu těchto krásných 
historických měst.
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CHORVATSKO

Hotel RESNIK ** – All inclusive
Sezóna A B C D E F

Kategorie 
služeb

21.4 - 18.5.
22.9.- 28.9.

19.5. - 8.6.
15.9. - 21.9.

9.6.-15.6.
8.9. -14.9.

16.6.-29.6.
1.9-7.9.

30.6.-6.7.
25.8- 31.8.

7.7.- 24.8.

Dvoulůžkový pokoj 19 m2, 
Balkon, SAT TV,TELEFON, WC + 
sprcha

ALL 850,- 1.000,- 1.270,- 1.450,- 1.560,- 1.680,-

Jednolůžkový pokoj 14,5 m2, 
SAT TV, TELEFON, WC + sprcha

ALL 1.070,- 1.230,- 1.500,- 1.670,- 1.790,- 1.900,-

Dvoulůžkový pokoj včetně 
klimatizace 19 m2, Balkon, SAT 
TV,TELEFON, WC + sprcha, 

ALL 960,- 1.110,- 1.390,- 1.560,- 1.680,- 1.790,-

Bungalov 2+2 24 m2, WC + 
sprcha

ALL 850,- 1.000,- 1.270,- 1.480,- 1.560,- 1.680,-

Bungalov Suite včetně klimati-
zace 28 m2, 2x2 postele, WC + 
sprcha

ALL 960,- 1.110,- 1.390,- 1.590,- 1.680,- 1.790,-

 \ uvedené ceny jsou za osobu a den
 \ cestovní pojištění: 25,- Kč/os./den,  

10,- Kč/dítě do 12 let včetně/den
 \ minimální počet osob v bungalovu – 2 dospělé osoby –  

sleva za 3. a 4. osobu starší 15 let 20%
 \ v sezóně A a B možnost kratších pobytů, minimálně však 

3 dny
 \ v sezóně C, D, E a F pouze 7-denní pobyty (sobota – sobota)
 \ nástup v den příjezdu od 14 hodin, opuštění pokoje do 10 

hodin 
 \ slevy pro děti v doprovodu 2 dospělých osob:

 Sezóna A,B:  0 – 9,9 let = 100%

   10 – 14,9 let = 50%

 Sezóna C,D,E,F:  0 – 5,9 let = 100%

   6 – 9,9 let = 50%

   10 – 14,9 let = 30%

 \ CENA ZAHRNUJE:
Ubytování, All inclusive, pobytovou taxu, spotřebu vody a energie, 
každodenní a závěrečný úklid pokoje, výměnu ručníků, pojištění 
dle zákona 159/99 Sb., badminton, košíkovou, fotbal, stolní tenis, 
hlídání a zábava pro dítě od 4 do 12 let ve skupině (každý den 
od 10.00 do 17.00 hod kromě soboty).
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA DAKOL A STŘEDNÍ ŠKOLA 
DAKOL, O.P.S.

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ DAKOL, S.R.O.
Střední školy DAKOL

4LETÉ STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU:  Hotelnictví - Hotelový animátor, sport a výživa - Masér sportovní a rekondiční - Sociální činnost 
(studenti tohoto oboru nematurují z matematiky) – Obchodník – Mechanik strojů a zařízení.

3LETÉ UČEBNÍ OBORY: Strojní mechanik - Mechanik opravář motorových vozidel - Nástrojař - Obráběč kovů - Instalatér - Tesař – Zedník - 
Sklenář – Kuchař-číšník – Prodavač -  Rekondiční a sportovní masér - Ošetřovatel .

Strojní a stavební obory mají možnost získání stipendia!

3LETÉ UČEBNÍ OBORY: Strojírenské práce - Mechanik opravář motorových vozidel - Nástrojař - Obráběč kovů - Instalatér - Tesař – Zedník - 
Sklenář – Kuchař-číšník – Prodavač - Rekondiční a sportovní masér - Ošetřovatel .

2LETÉ DENNÍ A 3LETÉ DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: Podnikání (pro absolventy SŠ s výučním listem)

Vyšší odborná škola DAKOL

3LETÉ DENNÍ STUDIUM: Obchodně - podnikatelská činnos

1LETÉ DENNÍ A 2LETÉ DÁLKOVÉ STUDIUM (pro absolventy středních škol s výučním listem 
nebo maturitní zkouškou): Strojní mechanik – Kuchař –číšník - Rekondiční a sportovní masér – Sociální 
činnost(také dvouleté dálkové studium).

Výuka probíhá  v Petrovicích  u Karviné, Orlové  a Havířově
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ŠKOLY DAKOL

KONTAKTUJTE NÁSPetrovice u Karviné 570, 735 72Tel.:  +420 596 361 036  Najděte si nás:   \ facebook skolydakol \ www.dakol-karvina.cz  
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KONTAKTUJTE NÁSPetrovice u Karviné 570, 735 72
Tel.:  +420 596 361 035  

AUTODOPRAVA
Naše cestovní kancelář nabízí zajištění dopravy luxusním au-

tokarem s kapacitou 20 a 53 míst – vhodným pro ško-
ly, pracovní kolektivy, sportovní kluby nebo 

party přátel v rámci České republiky 
i zahraniční.

WWW.DAKOL-KARVINA.CZ

VÝROBNÍ DÍLNY DAKOL, S.R.O.
 \ stavební činnost
 \ kovovýroba, zámečnické práce, výroba a rozvod tepelné energie
 \ hostinská činnost

ŠANCE PRO REGION S.R.O.
 \ praní prádla – pro podniky, sportovní kluby a veřejnost
 \ šití ochranných oděvů a pomůcek 
 \ autoškola DAKOL za velmi výhodné ceny
 \ zpracování elektro odpadu - chráněná dílna DAKOL–EKO
 \ údržba zeleně 
 \ zednické práce 
 \ vedení účetnictví
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HOTEL DAKOL 
PETROVICE U KARVINÉ

Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě Ho-
telu DAKOL třídy 3* superior, který se na-
chází v klidném a krásném prostředí Pet-
rovic u Karviné, cca 5 minut jízdy z centra 
Karviné. Hotel nabízí ubytování vhodné 
jak pro pracovní cesty, tak pro relaxační 
či rodinné pobyty. Je zde k dispozici we-
llness centrum, golfové greeny, multi-
funkční hřiště, bowling. V okolí je spousta 
značených cyklostezek. Hraniční přechod 

do Polska je vzdálený cca 
100 m od Hotelu DAKOL.

Součástí hotelu je útulná restaurace, kde 
můžete ochutnat speciality české i mezi-
národní kuchyně, ale také bezmasé pokr-
my a saláty. Každý pracovní den do 14:00 
nabízíme zvýhodněné menu. V letních 
měsících můžete využít posezení na te-
rasách.

Hotel DAKOL je vhodný pro relax i sport:

 \ wellness centrum: bazén, vířivka, 
finská a turecká sauna s ochlazovacím 
bazénkem, odpočívárna a terasa

 \ masáže
 \ bowling
 \ golfové greeny
 \ multifunkční hřiště
 \ možnost vypůjčení horských kol
 \ procházky v okolí

Pro konání společenských a firemních 
akcí je Vám k dispozici Velký sál, Párty 
sál a Lobby bar. Je možné mít u nás ven-
kovní svatební obřad.

Hotel Dakol navíc zajišťuje rozvoz obě-
dů a také komplexní cateringové služby 
- kompletní zajištění rautů, hostin, naro-
zenin, večírků i drobnějšího občerstvení 
u příležitosti obchodních jednání, výroč-
ních schůzí, firemních prezentací a to vše 
ve Vašich prostorách.

Pokud máte zájem, jsme připraveni rozjet 
se za Vámi - každý den, kamkoli a v kte-
roukoliv dobu.

HOTEL DAKOL
Petrovice u Karviné 153
Tel.:  +420 596 361 914  / Mobil: +420 725 933 159E-mail:  recepce@hoteldakol.cz  /  info@hoteldakol.cz Najděte si nás:  

 \ facebook Hotel DAKOL \ www.hoteldakol.cz  

15
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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 
CESTOVNÍ KANCELÁŘE CK DAKOL, S.R.O.
Vážení klienti, 
jsme potěšeni, že jste si vybrali právě naši cestovní kancelář 
pro Vaši do¬volenou. Cílem všeobecných podmínek CK Dakol, 
s.r.o. je nastolit jasné vztahy mezi Vámi tj. zákazníky a CK 
Dakol, s.r.o. Podepsáním cestovní smlouvy, přihlášky, resp. 
podáním objednávky stvrzujete, že tyto podmínky uznáváte 
a souhlasíte s nimi, věnujte jim proto prosím pozornost. 

I. Úvodní ustanovení
1. Všeobecné smluvní podmínky CK Dakol, s.r.o. (dále jen 
„Podmínky“) upravují podmínky vzniku smluvního vztahu se 
zákazníkem a práva a po¬vinnosti smluvních stran, vyplýva-
jících z uzavření smlouvy. „Podmínky“ jsou součástí každé 
cestovní smlouvy, kterou CK Dakol, s.r.o. (dále jen CK Dakol) 
uzavře se zákazníkem, jejímž předmětem je prodej zájezdů 
nebo prodej jiných služeb cestovního ruchu, tj. zejména poby-
tů, které nejsou zájezdem. 

II. Předmět smluvního vztahu
1.Předmětem cestovní smlouvy mezi CK Dakol, a zákazníky 
jsou zájezdy podle ustanovení §1 zákona (dále jen „zájezd“) 
a pobyty, které nejsou zájezdem ve smyslu citovaného zákona 
(dále jen „pobyt“).
2. Pořádané zájezdy a pobyty jsou:
a) vypsané s předem stanoveným programem, rozsahem slu-
žeb a cenou,
b) zajištěné na objednávku, tj. tvořené dle přání zákazníka.

III.Vznik smluvního vztahu
1. Smluvní vztah mezi CK Dakol a zákazníkem vzniká na zákla-
dě návrhu cestovní smlouvy. Nedílnou součástí této smlouvy 
jsou tyto „Podmínky“ a katalog.
2. K uzavření cestovní smlouvy dojde pokud zákazník akceptu-
je předložený návrh a obě smluvní strany jej podepíší. Smlou-
va může být uzavřena také na základě závazné přihlášky nebo 
objednávky zákazníka, kterou CK Dakol potvrdí. Odkládací 
podmínkou účinnosti smlouvy je složení 50 % zálohy za cenu 
zájezdu nebo pobytu zákazníkem při podpisu smlouvy nebo 
potvrzení přihlášky. 
3. Pokud zákazník zálohu ve výši 50 % neposkytne, smlouva 
zanikne. 
4. Svým podpisem návrhu smlouvy nebo přihlášky zákazník 
potvrzuje, že přijal tyto Podmínky, bezvýhradně s nimi souhla-
sí a uznává je. 
5. CK Dakol podpisem smlouvy, resp. potvrzením přihlášky při 
splnění odkládací podmínky zabezpečí zákazníkovi objednané 
služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. 
6. CK Dakol si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy změnit 
údaje v katalogu. V takovém případě jsou pro CK Dakol, s.r.o. 
závazné pouze údaje uvedené v návrhu smlouvy, které jsou 
předloženy zákazníkovi. 

IV. Cena
1. CK Dakol má právo na zaplacení plné ceny služeb před jejich 
poskytnutím. 
2. Cenou zájezdu nebo pobytu se rozumí cena, která je uvede-
na v návrhu smlouvy nebo na přihlášce, kterou svými podpisy 
stvrdily smluvní strany. Slevy, které CK Dakol vyhlásí po datu 
předložení návrhu smlouvy zákazníkovi nebo po dobu podpisu 
přihlášky zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na tuto 
slevu z ceny. 
3. CK Dakol je oprávněn jednostranným úkonem zvýšit cenu 
zájezdu (pobytu) a to do 21. dne před jeho zahájením a pouze 

v případech, že dojde ke zvýšení:
a) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení 
ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, nebo,
b) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo,
c) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně 
zájezdu,
d) cena bude zvýšená o částku nezbytně nutnou k pokrytí 
vícenákladů uvedených v bodech a), b) a c) tohoto odstavce.
4. CK Dakol oznámí zvýšení ceny zájezdu nebo pobytu podle 
odst. 3) tohoto článku nejpozději 21 dní před zahájením zá-
jezdu (pobytu). Zákazník je povinen ve stanovené lhůtě rozdíl 
v ceně doplatit. V případě, že zákazník tento rozdíl ve stanove-
né lhůtě nezaplatí, CK Dakol má právo od smlouvy odstoupit 
podle článku X. těchto Podmínek.
5. V případě, že je CK Dakol .nucen zvýšit cenu zájezdu 
v souvislosti změnou podmínek, smlouvy, tj. z jiných důvodů 
než uvedených v odst. 3, tohoto článku, navrhne zákazníkovi 
změnu smlouvy. 

V. Platební podmínky
1. Zákazník je povinen zaplatit za cenu zájezdu (pobytu) pře-
dem a ve stanovené lhůtě.
2. CK Dakol je oprávněn přijímat zálohy na ceny zájezdů a po-
bytů a to takto:
zákazník je povinen poskytnout CK Dakol, s.r.o. zálohu ve výši 
50 % z celkové ceny zájezdu (pobytu).
3. Doplatek celkové ceny zájezdu nebo pobytu je zákazník po-
vinen poskytnout CK Dakol nejpozději 30 dnů před zahájením 
zájezdu nebo pobytu. Pokud dojde k uzavření smlouvy ve lhůtě 
kratší než 30 dnů před za¬hájením zájezdu nebo pobytu je po-
vinen zákazník zaplatit 100 % celkové ceny. Při placení poštov-
ní poukázkou, šekem nebo příkazem se termínem zaplacení 
rozumí termín, kdy jsou peníze připsány na účet CK Dakol.

VI. Práva a povinnosti zákazníka
1. K základním právům zákazníka patří:
a) právo na řádné poskytnutí služeb, vyplývajících ze smlouvy,
b) právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v ka-
talogu, zvl. kontakt pro případ nesnází, podrobnosti o možnosti 
kontaktu s nezletilou osobou resp. zástupcem CK Dakol v mís-
tě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd jehož účastníkem je 
nezletilá osoba,
c) právo být bez zbytečného odkladu obeznámen s případnými 
změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a ceny,
d) právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením zájezdu 
nebo pobytu, odstoupením od smlouvy dle článku X. těchto 
Podmínek,
e) právo na reklamaci vad a její vyřízení v souladu s čl. XI. 
těchto Podmínek,
f) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, 
které uvádí na přihlášce na zájezd (pobyt) i v dalších doku-
mentech před nepovolanými osobami. Podpisem smlouvy 
uděluje zákazník CK Dakol souhlas s dalším zpracováním 
poskytnutých dat,
g) u zájezdů právo obdržet spolu se smlouvou doklad o po-
vinném smluv¬ním pojištění CK Dakol pro případ úpadku, 
obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsoby 
oznámení pojistné události,
h) právo na informace o možnosti uzavřít pojištění pro případ, 
že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstou-
pením od smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně 
zájezdu nebo pobytu,
2. K základním povinnostem zákazníka paří:

a) poskytnout CK Dakol součinnost, která je potřebná k řád-
nému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě 
a úplně vyplnit všechny potřebné formuláře a předložit potřeb-
né doklady,
b) poskytnout CK Dakol souhlas zákonného zástupce při účas-
ti osoby mladší 18 let bez jeho doprovodu,
c) u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého 
účastníka v průběhu zájezdu nebo pobytu a zajistit doprovod 
a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
d) nahlásit CK Dakol účast cizích státních příslušníků, 
e) zaplatit cenu zájezdu nebo pobytu v souladu s článkem V. 
těchto podmínek, 
f) prokázat CK Dakol platbu za zájezd nebo pobyt dokladem 
o zaplacení,
g) v případě odstoupení od smlouvy dle článku X. zaplatit CK 
Dakol odstupné, 
h) bez zbytečného odkladu sdělovat CK Dakol své stanovisko 
k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných 
služeb,
i) převzít od CK Dakol všechny potřebné doklady pro čerpání 
služeb,
j) pokud je součástí programu pobyt nebo výjezd do zahraničí, 
mít u sebe platný cestovní pas, případně vízum, pokud je vyža-
dováno, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz apod., 
pokud jsou vyžadovány, CK Dakol nenabízí obstarání víz,
k) řídit se pokyny delegáta (průvodce) zájezdu nebo jiné CK 
Dakol určené osoby a dodržovat stanovený program,
l) dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, v případě poru-
šení právních předpisů nebo závažného narušování programu 
či průběhu zájezdu je delegát (průvodce) CK Dakol oprávněn 
zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž zákazník ztrácí nárok 
na další služby a nárok na úhradu nevyužitých služeb
m) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo 
omezovat ostatní účastníky zájezdu nebo pobytu,
n) uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo 
v ubytovacím či jiném zařízení,kde čerpal služby dle uzavřené 
smlouvy. 

VII. Práva a povinnosti CK Dakol, s.r.o.
1. K právům CK Dakol patří zejména právo na úhradu ceny 
za poskytnuté služby dle uzavřené smlouvy. 
2. CK Dakol má právo odstoupit od smlouvy z důvodů zrušení 
zájezdu či pobytu nebo z důvodu porušení povinnosti zákaz-
níkem. 
3. CK Dakol má právo na náhradu škody způsobené zákazní-
kem. 
4. CK Dakol je povinen řádně, tj. pravdivě, srozumitelně, včas 
a úplně informovat zákazníka o všech mu známých důležitých 
skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb. 
5. CK Dakol není povinen poskytnout zákazníkovi plnění nad 
rámec pře¬dem potvrzených a zaplacených služeb.

VIII. Změny dohodnutých služeb a  jejich právní dů-
sledky
1. Před zahájením zájezdu a čerpání služeb:
a)pokud nastanou okolnosti, které CK Dakol brání z objektiv-
ních důvodů poskytnout služby dle smlouvy, může CK Dakol 
navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Pokud změna smlouvy 
vede i ke změně ceny zájezdu nebo pobytu, musí být v návrhu 
nová cena uvedena. Takové změny je CK Dakol povinna ozná-
mit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Neodstoupí-li zákaz-
ník od smlouvy ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na její 
změnu, CK Dakol má za to, že se změnou smlouvy zákazník 
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souhlasí,
b) CK Dakol je oprávněna zrušit zájezd nebo pobyt před jeho 
zahájením, pokud z jakýchkoliv důvodů nemůže dodržet pod-
mínky smlouvy,
c) Odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodů a ve lhůtě pod-
le písm. a) tohoto odstavce, nebo z důvodu zrušení zájezdů 
pobytu podle písm. b) tohoto odstavce, má právo na vrácení 
zaplacené částky popř. zálohy za zájezd nebo pobyt,
d) u zájezdů nebo pobytů, jejichž realizace je podmíněna 
dosažením minimálního počtu zákazníků, má CK Dakol právo 
zájezd či pobyt zrušit, jestliže nebylo dosaženo minimálního 
počtu zákazníků. Písemné vyrozumění je CK Dakol povinen 
zaslat zákazníkovi ve lhůtě nejméně 14 dní před zahájením,
e) u pobytu se nepovažuje za změnu podmínek smlouvy a není 
důvodem k odstoupení od smlouvy změna ubytovacího nebo 
stravovacího objektu v rámci jedné destinace, pokud kategorie 
a úroveň poskytovaných služeb je stejná nebo vyšší. Za změnu 
podmínek smlouvy se nepovažuje změna trasy a to z vážných 
dopravních, bezpečnostních, politických apod. důvodů nebo 
změna místa odjezdu nebo příjezdu.
2. V průběhu zájezdu nebo pobytu:
a) změny programu či poskytovaných služeb je CK Dakol 
oprávněna provádět pouze z naléhavých důvodů, kdy nemůže 
sjednané služby dodržet, 
b) v případě, že CK Dakol nemůže dodržet původně stanovený 
program a poskytnout předem dohodnuté služby, je povinna:
ba) zabezpečit program náhradní, služby v kvalitě a rozsahu 
shodné nebo se přibližující sjednaným podmínkám a dosáhl 
přitom, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb tak, 
aby zájezd nebo pobyt mohl pokračovat,
bb) upravit cenu zájezdu nebo pobytu v závislosti od uskuteč-
něných změn programu a služeb, pokud je jejich důsledkem 
snížení rozsahu a kvality sjednaných služeb a případný rozdíl 
v ceně vrátit zákazníkovi, 
bc) vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých slu-
žeb, za které nebyla poskytnuta náhrada peněžní.
3. Prováděné na žádost zákazníka 
a) zákazník může oznámit CK Dakol, že se zájezdu nebo 
pobytu místo něho zúčastní jiná osoba. Oznámení musí být 
písemné a musí obsahovat písemné prohlášení nového zákaz-
níka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou a že splňuje všechny 
podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu nebo pobytu. 
Náklady spojené se změnou nese zákazník a činí 250 Kč/
osoba u zahraničních zájezdů (pobytů) a 100 Kč/osoba u tu-
zemských zájezdů (pobytů). Písemné oznámení musí být CK 
Dakol doručeno ve lhůtě nejpozději do 11. dne před zahájením 
zájezdu (pobytu),
b) původní a nový zákazník odpovídají za zaplacení ceny zájez-
du (pobytu) a nákladů, které CK Dakol vzniknou v souvislosti 
se změnou zákazníka společně a nerozdílně.

IX. Odstoupení od smlouvy
1. Zákazník má právo kdykoliv před zahájením zájezdu (poby-
tu) odstoupit od smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy 
musí zákazník učinit písemnou formou na adresu prodejního 
místa. 
2. Není – li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy poru-
šení po¬vinností CK Dakol stanovené smlouvou nebo odstou-
pí-li CK Dakol od smlouvy před zahájením zájezdu (pobytu) 

z důvodů porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen 
zaplatit CK Dakol odstupné dle článku XI. těchto Podmínek 
a CK Dakol je povinen vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdr-
žel na úhradu ceny zájezdu nebo pobytu dle uzavřené smlouvy. 
3. CK Dakol může před zahájením zájezdu (pobytu) odstoupit 
od smlou¬vy:
a) z důvodu zrušení zájezdu (pobytu),
b) z důvodu porušení povinností zákazníkem.
Oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu od-
stoupení za¬šle CK Dakol zákazníkovi písemně na adresu uve-
denou ve smlouvě. Účinky odstoupení nastávají okamžikem 
doručení oznámení o odstoupení. 

X. Odstupné
1. Výše odstupného je stanovena procentní sazbou z celkové 
ceny (event. minimální pevnou částkou včetně dětí) zájezdu 
(pobytu) dle uzavřené smlouvy takto:
a) u zahraničních zájezdů a pobytů činí odstupné při odstou-
pení ve lhůtě: 
aa) nejpozději do 45 dnů před zahájením 400 Kč za každou 
osobu,
ab) 44 až 30 dnů před zahájením 15 % z ceny, nejméně však 
750 Kč za každou osobu,
ac) 29 až 21 dnů před zahájením 45 % z ceny za každou osobu,
ad) 20 až 15 dnů před zahájením 60 % z ceny za každou osobu,
ae) 14 až 7 dnů před zahájením 80 % z ceny za každou osobu,
af) 6 a méně dnů před zahájením 100 % z ceny za každou 
osobu,
b) u tuzemských zájezdů a pobytů činí odstupné při odstou-
pení ve lhůtě: 
ba) nejpozději do 45 dnů před zahájením 300,- Kč za každou 
osobu, 
bb) 44 až 30 dnů před zahájením 10 % z ceny, nejméně však 
300,- Kč za každou osobu,
bc) 29 až 15 dnů před zahájením 40 % z ceny za každou osobu,
bd) 14 až 7 dnů před zahájením 85 % z ceny za každou osobu,
be) 6 a méně dnů před zahájením 100 % z ceny za každou 
osobu,
2. CK Dakol má právo odečíst odstupné od zálohy, kterou zá-
kazník již poskytl nebo ze zaplacené ceny. 
3. Část odstupného může krýt plnění vyplývající z pojistné 
smlouvy, po¬kud zákazník odstoupí od smlouvy z kvalifiko-
vaných důvodů uvedených v pojistné smlouvě a za podmínek 
pojistnou smlouvou stanovených. 
4. Při určovaní počtu dnů pro výpočet odstupného se do sta-
noveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky od-
stoupení od smlou¬vy. Do tohoto počtu se nezapočítává den 
stanovený jako den zahájení zájezdu či pobytu. 
5. Pokud zákazník nenastoupí na zájezd (pobyt) nebo nevy-
čerpá-li službu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo 
z důvodů, že nesplnil ně¬kterou svou povinnost podle článku 
VII. odst. 2 těchto Podmínek, hradí 100 % ceny, bez možnosti 
uplatnění jakékoliv slevy. 
6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a následek není 
závislý na vůli a činnosti CK Dakol nebo okolnosti, které jsou 
na straně zákazní¬ka, na jejichž základě zákazník zcela nebo 
z části nevyužije objednané, zaplacené a zabezpečené služby, 
nevzniká zákazníkovi právo na vrácení zaplacené ceny nebo 
na slevu z ceny. 

7. Jakákoliv změna termínu a střediska před odjezdem či od-
letem ze strany klienta bude hodnocena jako zrušení účasti 
na zájezdu a bude podléhat výše uvedeným storno poplatkům 
pokud nebude s CK Dakol, ujednáno jinak.

XI. Reklamace
1. V případě, že rozsah nebo kvalita služeb je nižší než byla 
předem dohodnuta a stanovena, vzniká zákazníkovi právo 
na reklamaci. Právo zákazníka na reklamaci služeb, způsob 
uplatnění a postup vyřizování reklamace, součinnost zákazní-
ka při ní, jakož i konečný způsob vyřízení reklamace stanovuje 
Reklamační řád CK Dakol, s.r.o., který je k dispozici v kance-
láři CK Dakol. Je v zájmu zákazníka, aby se náležitě seznámil 
s právní úpravou Reklamačního řádu a aby případnou reklama-
ci uplatnil včas, řádně zdůvodnil a podle možnosti i důkazně 
podložil. 
2. V průběhu čerpání služeb je zákazník povinen případnou 
reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu u poskytovatele 
služby, tj. u vedoucího provozovny poskytující služby, u dele-
gáta či průvodce tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava 
na místě samém. V zásadě platí, že pokud má reklamace spl-
nit svůj účel, musí být uplatněna ihned, jakmile zákazník zjistí 
skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace, tak, aby 
závadný stav byl neodkladně odstraněn, služba doplněna nebo 
poskytnuta znovu. 
3. Pokud se nepodaří závadný stav ihned odstranit, je zákazník 
povinen žádat od osoby, u níž nedostatek reklamoval, sepsání 
protokolu o reklamaci s uvedením předmětu reklamace, doby 
sepsání protokolu a potvrzení příslušnou osobou, popř. stano-
viskem této osoby k reklamaci. Zákazník má právo uplatnit 
reklamaci do 3 měsíců po ukončení daného zájezdu. Dále zá-
kazník postupuje v souladu s Reklamačním řádem CK Dakol. 

XII. Pojištění
1. Není-li uvedeno jinak, nezahrnují ceny zahraničních zájezdů 
a pobytů nabídky léto 2016 a zima 2016 cestovní pojištění, 
v případě zájmu může být cestovní pojištění sjednáno v kan-
celáři CK Dakol, s.r.o. u pojišťovny Uniqa.
2. Podrobné informace o podmínkách a rozsahu pojištění jsou 
uvedeny v pojistné smlouvě, která je k nahlédnutí v cestovní 
kanceláři CK Dakol. 
3. Podpisem smlouvy, jejímž předmětem je i pojištění dle 
odst. 1 tohoto článku, vyslovuje zákazník souhlas s přechodem 
svých práv (postoupením pohledávky) na pojistné plnění vůči 
pojišťovně na CK Dakol v případě, že CK Dakol na základě po-
žadavku zákazníka nebo dalších osob oprávněných z pojistné 
smlouvy poskytne za zákazníka úhradu léčebných nákladů, 
případně úhradu jiných nákladů v souvislosti s jeho pojistnou 
událostí. 
4. V jednání o odškodnění je pojišťovna v přímém vztahu k zá-
kazníkovi. 

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dnem 1. 
12. 2016 s výjimkou ustanovení čl. VI. odst. 1) písm g), které 
nabývá účinnosti dnem účinnosti příslušné pojistné smlouvy 
CK Dakol.



TAKÉ V LETOŠNÍM ROCE VÁM 

NABÍZÍME ŠIROKOU NABÍDKU 

ZÁJEZDŮ DO CELÉHO SVĚTA 

VE SPOLUPRÁCI S RENOMOVANÝMI 

CESTOVNÍMI KANCELÁŘEMI.

CK Dakol, s.r.o.

 \ Petrovice u Karviné 570, 735 72
 \ e-mail: ck_dakol@dakol-karvina.cz
 \ tel.: 596 323 485, 777 301 778, 
 \ fax: 596 323 486
 \ www.ck-dakol.cz | www.hoteldakol.cz  
 \ facebook.com: ckdakol
 \ skype: ck_dakol

Provozní doba: 

 \ Po-Pá: 07:30 – 12.00  
      12:30 – 16.00

www.ck-dakol.cz
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