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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
internetové průvodcovské agentury www.thinkprague.com: 

 
Martin Rouček – ThinkPrague (dále jen „agentura“) je provozovatelem internetových 
stránek www.thinkprague.com (dále jen „web“), jejichž předmětem je zejména 
zprostředkování ubytování a poskytování průvodcovských služeb v České republice. 
Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených skrze web, se řídí právním 
řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou zprostředkovatelské smlouvy 
spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále 
jen „VOP“) ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí 
se práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami 
ustanoveními ObčZ. 
 
VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ  
 
Spotřebitelská smlouva – smlouva, jejímiž smluvními stranami jsou na jedné straně 
spotřebitel a na druhé straně podnikatel. 
 
Agentura / Podnikatel – osoba jednající při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své 
podnikatelské činnosti, přičemž její povinností je zprostředkovat zákazníkovi objednané 
služby. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také osoba, která 
jedná jménem nebo na účet podnikatele. 
 
Zákazník / Spotřebitel – člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci 
své podnikatelské činnosti, přičemž od podnikatele požaduje zprostředkovat či dodat 
služby za jiným než podnikatelským účelem. 
 
Zákazník / Podnikatel – osoba, která na straně zákazníka jedná v rámci své 
podnikatelské činnosti. 
 
Uzavření zprostředkovatelské smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb – 
návrh na poskytnutí či zprostředkování služeb prezentovaných na webu je návrhem na 
uzavření smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit. 
Objednávka ze strany zákazníka představuje přijetí návrhu na uzavření 
zprostředkovatelské smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“). 
Objednávka ze strany zákazníka obsahující jakékoli, i nepodstatné, dodatky, odchylky od 
podmínek návrhu, výhrady, omezení či jiné změny je novým návrhem na uzavření 
smlouvy. Agentura elektronicky potvrdí zákazníkovi obdržení závazné objednávky. 
Samotná smlouva je uzavřena v okamžiku odeslání závazné objednávky agentuře. Práva 
a povinnosti agentury z uzavřené smlouvy vznikají prokazatelným doručením závazné 
objednávky agentuře. Pokud bude objednávka novým návrhem na uzavření smlouvy, je 
smlouva uzavřena okamžikem přijetí nového návrhu zákazníka agenturou. Toto 
ustanovení se uplatní v případě, že níže není stanoveno něco jiného. 
 
DŮLEŽITÉ INFORMACE O SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH 
 
Uzavřením smlouvy zákazník závazně potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOP a že 

http://www.thinkprague.com/


s nimi souhlasí. Na existenci a závaznost těchto VOP je zákazník vždy dostatečně 
upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má plnou možnost se s nimi 
seznámit. Tyto VOP představují nedílnou součást smlouvy uzavřené prostřednictvím 
webu. 
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřenou smlouvu agentura archivuje za 
účelem jejího úspěšného splnění a zavazuje se jí nezpřístupnit třetím stranám. Informace 
o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření kupní smlouvy, jsou zřejmé 
z procesu objednávání na webu a zákazníkovi je tak dána možnost před vlastním 
provedením objednávky tyto zkontrolovat a případně provést opravu. Tyto VOP jsou 
zobrazeny na webových stránkách webu a je tak s nimi zákazníkovi umožněna volná 
dispozice. 
 
PRÁVA A POVINNOSTI AGENTURY  
 

 Povinnosti agentury vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli 
zejména ze ZOS a ObčZ, vůči jiným subjektům zejména z ObčZ. 

 Po odstoupení zákazníka od smlouvy provede agentura posouzení tohoto 
odstoupení od smlouvy bez zbytečných odkladů. Nejdéle do 14-ti dnů od doručení 
odstoupení od smlouvy agentuře budou navráceny finanční prostředky. Agentura 
však není povinna vrátit finanční prostředky v plném rozsahu, pokud zákazník 
odstoupí od smlouvy ve lhůtě definované níže ve vztahu ke stornu objednávky. 

 Agentura má právo odstoupit od smlouvy, jestliže zákazník není schopen finančně 
plnit podmínky smlouvy nebo pokud je nesplní ve lhůtách definovaných ve 
smlouvě. 

 Agentura má právo odstoupit od smlouvy, stane-li se plnění nemožné, ubytovací 
zařízení se stane neuživatelné nebo změní-li se výrazně cena ubytování, 
nedohodne-li se se zákazníkem na novém plnění. V případě, že nastane některá 
ze zmíněných situací, agentura bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem 
dohody o dalším postupu. V případě, že se zákazník a agentura nedohodnou na 
novém plnění, navrátí agentura případné předem uhrazené finanční prostředky 
zákazníkovi bez zbytečného odkladu. 

 Agentuře je vyhrazeno právo změnit cenu služeb v případě jejího chybného 
uvedení, technické chyby, pochybení personálu a jiné objektivní příčiny nesprávně 
uvedené ceny.  

 Ceny služeb, tj. ceny zprostředkovávaného ubytování, ceny transportních služeb a 
dále ceny průvodcovských služeb, jakož i ceny jiných doplňkových služeb, jsou 
uvedeny na webu vždy v konkrétní sekci k příslušné službě. 

 Veškerá obrazová dokumentace použitá na webu je pouze ilustrační. Zobrazení 
barev je limitováno technickými parametry monitoru a nemusí zcela odpovídat 
skutečnosti. Agentura si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů 
ubytování bez předchozího upozornění. 

 Poskytované služby jsou popsány vždy v příslušné sekci, tj. např. v sekci 
„PROHLÍDKY“, „UBYTOVÁNÍ“, „TRANSPORT“, a dále níže v bodě „SLUŽBY“. 

 Platební podmínky jsou uvedeny níže v těchto VOP. 
 Za škody, které zákazník způsobí smluvnímu partnerovi agentury, jakož i za 

jakékoli jiné škody, nenese agentura žádnou odpovědnost. 
 
SLUŽBY 
 
Agentura poskytuje, resp. zprostředkovává následující služby: 
 

 Služby, ohledně nichž může zákazník uzavřít smlouvu přímo na webu, tj. služby 
v sekci „PROHLÍDKY“, kde je rovněž uveden závazný postup provedení 
objednávky služeb, vč. odpovídajícího webového formuláře. 

 Služby, které jsou zprostředkovávány agenturou a u kterých bude zákazníkovi 
potvrzena jejich dostupnost, tj. veškeré služby mimo služeb průvodcovských 



 Doplňkové služby, jejichž poskytnutí či zprostředkování si zákazník dohodne mimo 
režim smlouvy uzavřené na dálku skrze web 

 
Zprostředkovávané služby, tj. služby neposkytované přímo agenturou, jsou poskytovány 
tak, že si zákazník nejprve vybere požadovanou službu od obchodního partnera agentury 
v příslušné sekci, přičemž prostřednictvím rezervačního formuláře umístěného na webu 
provede objednávku, případně bude přesměrován přímo na internetové stránky 
obchodního partnera (např. v případě ubytovacích služeb), kde vyplní formulář, na 
základě kterého vzniká přímý vztah mezi zákazníkem a obchodním partnerem agentury. 
V případě, že bude objednávkový formulář vyplňován prostřednictvím webu (např. 
v případě transportních služeb), bude zákazníkovi obratem potvrzena rezervace, případně 
bude sděleno, že službu není momentálně možné poskytnout, anebo bude zákazníkovi 
nabídnuta obdobná služba. Potvrzující zpráva agentury k objednávce 
zprostředkovávaných služeb bude obsahovat i termín, do kdy jsou služby dostupné, resp. 
do kdy je nabídka platná. Po elektronickém potvrzení objednávky zprostředkovávané 
služby bude zákazníkovi potvrzeno poskytnutí služby vč. konečné ceny v CZK a případně 
v EUR, a to buď agenturou nebo přímo obchodním partnerem. K uzavření smlouvy 
v tomto případě dochází uhrazením ceny služeb nebo dohodnuté zálohy, pokud není 
v podmínkách obchodních partnerů stanoveno něco jiného. Smluvní podmínky 
obchodních partnerů agentury jsou pro zákazníka závazné a je povinen se jimi řídit, 
pakliže si zprostředkovávanou službu obchodního partnera závazně objedná. 
 
Jiné služby než poskytnuté nebo zprostředkovávané přes web budou předmětem zvláštní 
dohody agentury a zákazníka, přičemž podmínky poskytnutí takové služby budou 
zákazníkovi vždy předem sděleny. 
 
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA  

 
 Zákazník je povinen si řádně prostudovat veškeré informace o poptávané službě 

před provedením závazné objednávky, a to prostřednictvím údajů uvedených na 
webu v příslušné sekci. 

 Zákazník je povinen se řídit veškerými pokyny a informacemi poskytnutými 
agenturou. V případě neplnění této povinnosti není agentura odpovědná za 
jakékoli nedostatky či komplikace spojené se s poskytovanou službou. 

 Zákazník má právo si veškeré informace ověřit u agentury dotazem učiněným 
telefonicky či emailem.  

 Zákazník je oprávněn se agentury dotázat na doplňkové služby spolu se službou. 
Tyto služby však nejsou předmětem těchto VOP. 

 Zákazník uzavřením smlouvy výslovně prohlašuje, že žádá agenturu o započetí 
s plněním smlouvy i v rámci 14tidenní, pakliže je smlouva uzavřena ve lhůtě 14 
dnů přede dnem zahájení poskytování služby. 

 Způsobí-li zákazník škodu na majetku provozovatele ubytovacího zařízení, 
případně na majetku jakékoli další osoby při poskytování služeb dle těchto VOP, je 
povinen tuto škodu nahradit přímo té osobě, které škodu způsobil. V takovémto 
případě nenese agentura žádnou odpovědnost a není povinna se na řešení škod 
žádným způsobem podílet. 
  

ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POMOCI PROSTŘEDKŮ 
KOMUNIKACE NA DÁLKU 
  
V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ObčZ má zákazník - spotřebitel právo odstoupit 
od smlouvy do 14 dnů od ode dne jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu. Odstoupení 
od smlouvy je zákazník povinen učinit písemně na adresu agentury, případně formou 
emailu na výše uvedenou adresu elektronické pošty. V případě odstoupení od smlouvy je 
agentura povinna zákazníkovi vrátit zaplacenou cenu zprostředkovávaných služeb na 
jeho bankovní účet, který je zákazník povinen agentuře písemně (elektronickou či 
listinnou formou) sdělit. Za nesprávnost údajů o bankovním spojení odpovídá zákazník. 



Lhůta pro vrácení finančních prostředků činí 10 dnů od doručení řádného odstoupení od 
smlouvy. 
 
Odstoupí-li zákazník od smlouvy v případě, kdy již agentura započala s plněním na jeho 
výslovnou žádost uvedenou výše před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, 
uhradí agentuře část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od 
smlouvy, které odpovídá nákladům vynaloženým na organizaci a zajištění služeb. 
 
Právo na odstoupení od smlouvy se však dle § 1837 ObčZ nevztahuje na smlouvy: 

 o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným 
souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před 
uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na 
odstoupení od smlouvy, 

 o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu 
nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení 
od smlouvy, 

 o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a 
jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, 

 o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho 
osobu, 

 o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání 
nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

 o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; 
to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či 
dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, 

 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z 
hygienických důvodů jej není možné vrátit, 

 o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud 
porušil jejich původní obal, 

 o dodávce novin, periodik nebo časopisů,  
 o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato 

plnění poskytuje v určeném termínu, 
 uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, 

nebo 
 o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s 

předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro 
odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že 
v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 

 
Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do 14 dnů ode 
dne uzavření smlouvy, tj. ode dne učinění závazné objednávky. 
 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
Cena poskytovaných či zprostředkovávaných služeb, pakliže nebude hrazena přímo 
dodavateli zprostředkovávaných služeb, bude hrazena následovně: 
 
Online platba na webových stránkách 
 
Platba bude prováděna prostřednictvím platební karty VISA nebo MasterCard, přičemž 
platební formulář je uveden na webu. 
 
Platba bankovním převodem 
 
Platbu bankovním převodem je zákazník povinen uskutečnit na tento bankovní účet: 
 
Č.ú.: 264640052 / 0300 



Název a adresa banky: Československá obchodní banka, a.s. 
IBAN: CZ59 0300 0000 0002 6464 0052 
BIC/SWIFT code: CEKOCZPP 
 
 
 
 
Platba v hotovosti 
 
Platby v hotovosti jsou prováděny pouze v případě služeb poskytovaných přímo 
agenturou, a to konkrétnímu spolupracovníkovi agentury před poskytnutím dané služby. 
 
Zákazník je povinen cenu služeb hradit v měně CZK, tj. v českých korunách, nebo EUR, 
tj. v eurech. 
 
V případě, že dojde ze strany zákazníka ke stornování objednávky průvodcovských 
služeb, tj. služeb poskytovaných napřímo agenturou, je zákazník povinen uhradit 
stornopoplatek ve výši: 
 
50 % z ceny dojde-li ke zrušení objednávky 4-5 dnů přede dnem započetí s 
poskytováním služby 
70 % z ceny dojde-li ke zrušení objednávky 2-3 dny přede dnem započetí s 
poskytováním služby 
100 % z ceny dojde-li ke zrušení objednávky 1 den přede dnem započetí s poskytováním 
služby 
 
V případě, že se zákazník dostane do prodlení s úhradou sjednané ceny služeb o více jak 
5 dnů, je agentura oprávněna účtovat mu úrok z prodlení stanovený obecně závaznými 
právními předpisy. 
 
Nejsou-li některé platební podmínky upraveny v těchto VOP, jsou uvedeny na webu 
v příslušných sekcích. 
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
K tomu, aby mohl zákazník provést objednávku služeb na webu, je nutné, aby sdělil 
osobní údaje, o které bude požádán při uskutečnění objednávky služeb na webu. Tyto 
údaje jsou podmínkou pro platné a účinné uzavření smlouvy. 
 
Agentura se zavazuje, že s osobními údaji zákazníků bude zacházet v souladu s právním 
řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
Zejména se agentura zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje zákazníků třetím 
osobám, jež nemají přímou spojitost se splněním smlouvy, není-li dále v těchto VOP 
stanoveno jinak. Agentura shromažďuje osobní údaje zákazníků za účelem splnění 
smlouvy. 
 
Uzavřením smlouvy dává zákazník dále souhlas s poskytnutím jeho emailové adresy třetí 
osobě za účelem zlepšení obsahu a funkčnosti poskytovaných služeb agentury, zejména 
za účelem zjištění spokojenosti zákazníka s objednávkou na webu. Třetí osobou se pro 
účely tohoto ustanovení VOP rozumí právnická či fyzická osoba, která prostřednictvím 
webového rozhraní soustřeďuje nabídky na nákup zboží od více subjektů (např. 
Heureka.cz, Zboží.cz apod.). Tato třetí osoba je při nakládání s emailovou adresou 
zákazníka povinna postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k čemuž je vůči agentuře smluvně zavázána. 
Odvolání tohoto souhlasu má zákazník možnost učinit písemně kdykoli po jeho udělení, 



tj. po uzavření smlouvy. 
 
PRÁVA SPOTŘEBITELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ 
 
V případě, že poskytované služby nebudou odpovídat obsahu uzavřené smlouvy, pak je 
zákazník oprávněn uplatnit vadné plnění nejprve u skutečného poskytovatele služeb, 
pakliže se jedná o služby zprostředkovávané, případně je oprávněn se obrátit na 
agenturu a uplatňovat přiměřenou slevu z ceny poskytovaných služeb, pakliže bude 
taková sleva řádně odůvodněná a podložená. 
 
ODPOVĚDNOST AGENTURY 
 

 Agentura neodpovídá za škody, které jsou či budou způsobeny zákazníkovi 
v souvislosti s poskytováním služeb, zejména služeb zprostředkovávaných. 

 Agentura není nijak účastna smluvního vztahu mezi zákazníkem a obchodním 
partnerem agentury v případě zprostředkovávané služby. 

 Agentura negarantuje pravdivost a úplnost informací ke službě, která je 
zprostředkovávána, neboť vychází z informací předaných obchodním partnerem 

 Agentura neodpovídá za skutečnost, zda zprostředkovávané služby budou či 
nebudou poskytnuty, jakož ani za jejich podobu dohodnutou mezi zákazníkem a 
obchodním partnerem agentury. Agentura rovněž není odpovědná za jakékoli 
porušení podmínek dohodnutých mezi zákazníkem a obchodním partnerem. 

 Nároky z odpovědnosti za škodu či za vady služby je zákazník povinen uplatňovat 
přímo u poskytovatele služby. 

 Agentura neodpovídá za obsah nabídek smluvních partnerů umístěných na webu 
ani za porušení práv třetích osob, kterých se mohou dopouštět obchodní partneři. 

 Agentura však je povinna poskytnout součinnost při řešení stížností či reklamací 
ze strany zákazníků ohledně zprostředkovávaných služeb. 

 Agentura neodpovídá za vrácení ceny zaplacené prostřednictvím webu ve 
prospěch obchodního partnera poskytujícího zprostředkovávané služby. 

 V případě, že obchodní partner neposkytne službu zákazníkovi, pak není agentura 
povinna zajistit poskytnutí náhradní služby. 

 Zákazník uzavřením smlouvy skrze web tyto podmínky odpovědnosti agentury 
výslovně přijímá a prohlašuje je za přiměřené. 

 
MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 
 
Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) ObčZ prodávající sděluje, že mimosoudní 
vyřizování stížností je prováděno skrze kontaktní údaje prodávajícího, zejména skrze 
adresu elektronické pošty. Možnosti obrátit se na dohledové orgány upravují příslušné 
právní předpisy, zejména zákon o České obchodní inspekci. 
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí každé smlouvy, která je skrze web uzavřena. 
 
Veškeré změny těchto VOP jsou elektronicky zaznamenávány u prodávajícího a v případě 
žádosti je prodávající kupujícímu zpřístupní. 
 
Tyto VOP byly vyhotoveny dne 29. 05. 2014 a jsou účinné od 01. 06. 2014. 
 
 
 
 
 
Martin Rouček - ThinkPrague 
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