
Obchodní podmínky 
Úvod 
Cklub.cz je provozovatelem stejnojmenného webového portálu, jehož hlavním cílem je umožnit svým 
návštěvníkům výběr dovolené, získání podrobných informací o destinacích a sdílení zkušeností 
s dalšími uživateli.  

Na stránkách www.cklub.cz je možné se registrovat a vytvořit tak vlastní individuální profil, pod 
kterým následně můžeme vkládat recenze, cestopisy, fotografie a dále jej spravovat. Jako 
neregistrovaný návštěvník můžete vyhledávat a srovnávat ceny zájezdů a zobrazit obsah vložený 
dalšími uživateli.  

Aby mohl být vytvořen Váš individuální profil, je třeba vyplnit registrační formulář, jehož součástí jsou 
tyto obchodní podmínky. Bez Vašeho souhlasu s nimi tak není možné profil vytvořit. 

Práva a povinnosti neupravené těmito podmínkami jsou dále upraveny především zákonem č. 
89/2012 Sb., občanských zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

Registrace 
Na stránky se můžete registrovat a po přihlášení můžete využívat služeb a funkcí v plném rozsahu. Do 
registračního formuláře musíte vyplnit alespoň e-mail, heslo k uživatelskému účtu a uživatelské 
jméno, pod kterým budete vystupovat. Přístup do uživatelského účtu je chráněn heslem, které si 
zvolíte při registraci.  

Dostupnost uživatelského účtu je vždy závislá na funkčnosti webového rozhraní a vyhrazujeme si 
právo omezit nebo pozastavit možnost se do účtu přihlásit nebo se nově registrovat. Vyhrazujeme si 
právo uživatelský účet kdykoliv a bez udání důvodu zrušit. 

Zasílání obchodních sdělení 
Na email poskytnutý při registraci můžeme zasílat obchodní sdělení týkající se služeb cklub.cz a služeb 
naší společnosti a dále služeb a zboží našich partnerů, jež mají souvislost s cestováním. Zasílání 
obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce emailu nebo 
zasláním požadavku na info@dotfox.cz. 

Vyhledávání a srovnávání zájezdů 
Na webových stránkách cklub.cz můžete zdarma vyhledávat informace o cenách a podmínkách 
nabídek cestovních kanceláří a agentur. Zájezdy se zobrazí dle kritérií zadaných ve vyhledávacím 
formuláři. Zájezdy a jejich případné srovnání zobrazené na našich webových stránkách jsou pouze 
informativního charakteru, jejich cena se může na stránkách prodejce lišit v závislosti na námi 
neovlivnitelných okolnostech (obsazenost, sezónnost, mimořádné akce apod.), cklub.cz neumožňuje 
přímou koupi zájezdu nebo ubytování ani sjednání jiných doplňkových služeb a nijak klienty při koupi 
dovolené, ubytování nebo doplňkových služeb nezastupuje. V případě zájmu o některou z nabídek 
zobrazených na stránkách cklub.cz se prosím proklikněte přímo z dané nabídky na webové stránky 
prodejce.  

Přidávání recenzí, cestopisů, příspěvků do diskusního fóra a dalšího obsahu 
Na webových stránkách ckub.cz můžete přidávat recenze hotelů, psát cestopisy a sdílet své zážitky 
s ostatními. Můžete tak přidávat fotografie i videa z dovolené nebo si vytvořit individuální mapu 
navštívených míst. Vaší registrací a užíváním webového rozhraní cklub.cz souhlasíte s obchodními 



podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla slušného chování v písemném i mluveném projevu 
přidaném na cklub.cz, zejména nevkládat nevhodný, škodlivý nebo právní předpisy porušující obsah. 
Pokud na webových stránkách cklub.cz naleznete obsah, který dle Vašeho názoru tyto podmínky 
nesplňuje nebo se Vás jinak dotýká, prosíme sdělte nám obratem tuto skutečnost na info@dotfox.cz.   

Přidáním obsahu na webové stránky cklub.cz zaručujete, že máte veškerá oprávnění k tomuto obsahu 
(např. autorská práva k fotografiím a dalšímu audiovizuálnímu obsahu) a můžete tato práva dále 
poskytnout dle našich obchodních podmínek.  

Přidáním obsahu na webové stránky cklub.cz nám udělujete oprávnění k tomu, abychom vložený 
obsah využili všemi způsoby užití (včetně zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů, s neomezeným územním či 
množstevním rozsahem. Oprávnění získáváme okamžikem přidání obsahu na webové stránky 
cklub.cz, a můžeme tak do vloženého materiálu kdykoliv a jakkoliv zasáhnout, upravit jej 
anonymizovat nebo smazat, vždy však vynaložíme maximální úsilí k tomu, abychom Vás nijak 
nepoškodili. Okamžikem vložení obsahu nám udělujete právo poskytnout podlicenci k tomuto obsahu 
třetím stranám, sdělovat vložený obsah veřejnosti, a to pod názvem, jaký sami zvolíme bez povinnosti 
Vás uvádět jako autora vloženého obsahu.  

Právo k duševnímu vlastnictví je nám poskytnuto bezúplatně a nejsme povinni jej využít.  

Odpovědnost cklub.cz 
Vzhledem ke skutečnosti, že informace publikované na našich stránkách jsou ryze informativního 
charakteru, obsah dodaný cestovními kancelářemi a agenturami dále neověřujeme a nijak za něj 
neručíme, zejména neneseme žádnou odpovědnost za úplnost, aktuálnost, správnost či pravdivost 
dodaných dat. Neneseme odpovědnost za právní vztah mezi Vámi a prodejcem zájezdu.  

Cklub.cz nenese odpovědnost za obsah vložený uživateli, nicméně v případě zjištění jakékoliv závady 
nebo nevhodnosti vloženého obsahu jej bez zbytečného odkladu odstraníme. 

Na našich webových stránkách pro Vás publikujeme celou řadu cestopisů, průvodců a dalších 
informací o cestování a cílových destinacích, abychom Vám jejich hledání co nejvíce ulehčili. Berte 
prosím v potaz, že takový obsah je pouze orientační a není vždy v našich silách na změny obratem 
reagovat. Veškerý námi vložený obsah zveřejňujeme v dobré víře, ale neodpovídáme za jeho 
správnost, úplnost nebo aktuálnost, veškeré informace si proto doporučujeme ověřit u odpovědných 
institucí.  

Závěrečná ustanovení 
V případě sporu jste oprávněni řešit jej mimosoudní cestou před Českou obchodní inspekcí.  

Pokud by některé ustanovení těchto podmínek pozbylo platnosti nebo se stalo neúčinným, nemá to 
vliv na další ustanovení a příslušná ustanovení budou jednostranně nahrazena aktuálními. Znění 
obchodních podmínek můžeme jednostranně měnit, kdy novou verzi vždy zašleme na Vámi 
uvedenou emailovou adresu. Svůj nesouhlas pak můžete vyjádřit na info@dotfox.cz. 

 

 

 


