
Všeobecné obchodní podmínky 
 
Toto jsou komerční webové stránky provozované společností ČSAD Praha holding, a.s. Uživatelé, kteří 
vstoupí na tyto webové stránky, svým vstupem souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazují se 
je dodržovat. 
Informace na webových stránkách: 
Informace o hotelech uvedené na těchto webových stránkách si je možno pro osobní účely stáhnout, 
kopírovat a tisknout, je však zakázáno je jakkoli využít pro komerční účely. Tyto informace je rovněž 
zakázáno ze strany uživatelů jakkoli měnit. 
Společnost ČSAD Praha holding, a.s. není odpovědná za přesnost a spolehlivost informací uvedených 
na těchto webových stránkách a nenese rovněž žádnou odpovědnost v souvislosti s použitím těchto 
informací třetími osobami. 
Společnost ČSAD Praha holding, a.s. není odpovědná ani za chyby nebo opomenutí, které se vyskytují 
na těchto webových stránkách a vyhrazuje si právo na změnu informací na nich uvedených, a to 
zejména prostřednictvím aktualizace těchto webových stránek. 
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mají uživatelé právo žádat změnu nebo smazání 
osobních údajů, které jsou užívány neoprávněně. 
Značky, loga, fotografie:  
Názvy a loga hotelů použitá na těchto webových stránkách jsou chráněné ochranné známky 
registrované společností ČSAD Praha holding, a.s., pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak. 
Pro jakékoli použití obchodních značek, názvů a loga hotelů je potřeba písemného souhlasu 
společnosti ČSAD Praha holding, a.s. 
Materiály zobrazené nebo prezentované na těchto webových stránkách, včetně fotografií, jsou 
majetkem společnosti ČSAD Praha holding Hotels, a.s. a nesmí být bez předchozího písemného 
souhlasu společnosti ČSAD Praha holding, a.s. použity, a to s výjimkou použití pro osobní účely. 
Hypertextové odkazy: 
Společnost ČSAD Praha holding, a.s. nemá kontrolu nad externími webovými stránkami, na které 
mohou uživatelé přejít z těchto webových stránek pomocí hypertextových odkazů, a odmítá 
jakoukoliv odpovědnost týkající se obsahu těchto externích webových stránek. Tyto hypertextové 
odkazy jsou poskytovány jako služba pro uživatele a jsou přístupné na vlastní riziko uživatelů. 
Jurisdikce: 
Vztah mezi společností ČSAD Praha holding, a.s. a uživateli se řídí zákony České republiky. Každý spor, 
který nebude vyřešen smírnou cestou, bude řešen před českými soudy. 
Pro jakékoli konzultace nás prosím kontaktujte. 
Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů 
Za účelem splnění svých povinností vyplývajících společnosti ČSAD Praha holding, a.s. ze zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, si Vás tato, jako správce zpracovávající Vaše osobní údaje, 
dovoluje informovat o podrobnostech jejich zpracování a Vaši právech souvisejících s jejich 
zpracováním. 
Společnost ČSAD Praha holding, a.s. zpracovává Vaše osobní údaje za účelem realizace objednávek, 
rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se jí nabízených a poskytovaných služeb, a dále v 
případech jí zákonem uložených, a to zejména zákonem o místních poplatcích za účelem výběru 
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací kapacity, a zákonem o 
pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné. 
Ve výše uvedených případech je společnost ČSAD Praha holding, a.s. v souladu s ustanovením § 5 
odst. 2 písm. a), b) a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, oprávněna zpracovávat 
Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu. 
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně 
nutném, zahrnujíc základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby. Osobní údaje 
zpracovává společnost ČSAD Praha holding, a.s. jako správce, případně její smluvní zpracovatelé, 
automatizovaně nebo jinými prostředky. 
 



Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o 
poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Jejich povinnost trvá i 
v případě ukončení jejich právního vztahu se společností ČSAD Praha holding, a.s., popřípadě jejím 
smluvním zpracovatelem. 
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás společnost ČSAD Praha holding, a.s. dále 
dovoluje upozornit na Vaše práva se zpracováním související, a sice: 
    právo na přístup k osobním údajům; 
    právo na opravu osobních údajů; 
    právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke zpracování osobních 
údajů v rozporu se zákonem; 
    právo uplatňovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy, pokud dojde k jejich vzniku v důsledku 
zpracování osobních údajů. 
Pravidla pro užívání cookies: 
Webová stránka ČSAD Praha holding, a.s. používá cookies, což jsou malé datové soubory, které jsou 
na Vašem počítači nebo mobilním zařízení uloženy internetovým prohlížečem při návštěvě webové 
stránky. Cookies používáme pro nastavení obsahu stránek a optimalizaci využití webových stránek. 
Rovněž jsou používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou 
analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. 
Pokud nesouhlasíte s používáním cookies, můžete je pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout 
nebo opustit naši stránku. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou 
důležité pro optimální fungování webových stránek. 
Informační oznámení související s elektronickou evidencí tržeb: 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen 
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 
48 hodin. 
 
 
 


