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Informační memorandum 101 CK ZEMEK, s.r.o.
Aktualizace ke dni 20. 3. 2020
V současné situaci, kdy byl vyhlášen nouzový stav a dochází k uzavírání hranic s omezeními pro cesty našich
občanů i cizinců, což nemá v historii moderního státu obdoby, je jen obtížné zcela přesně posoudit veškeré
právní vztahy, které se týkají různých aspektů vztahů zákazníků a cestovních kanceláří či agentur. Stejně jako se
situace každým dnem mění, budou i vyjádření ministerstva aktualizována a doplňována. Zákazníkům v době
mimořádné situace doporučujeme, aby postupovali především s ohledem na vlastní zdraví a zdraví dalších osob.
Vyřizování záležitostí, které nejsou naprosto nezbytně nutné, doporučujeme odložit na dobu po uklidnění
situace, kdy se provoz cestovních kanceláří vrátí do běžného režimu. Při výkonu práv v době nouzového stavu by
k sobě účastníci smluvního vztahu měli přistupovat ohleduplně, s trpělivostí a přihlédnutím k mimořádné situaci,
v níž se druhá strana může nacházet.
Níže uvádíme vybrané a nejčastěji kladené otázky:
1. Cestovní kancelář mi po zrušení zájezdu nabízí namísto vrácení peněz poukaz na zájezd (voucher). Má na to
právo?
Cestovní kanceláře mohou poukazy jako jednu z alternativ pro řešení nastalé situace nabízet.
Poukazy na zájezd jsou chráněny pojištěním pro případ úpadku cestovní kanceláře a zákazníci se tedy nemusí
obávat je přijímat. Proto přijímaní voucherů jako rozumné řešení zákazníkům doporučujeme.
Naše 101 CK ZEMEK nabízí vouchery pro své zákazníky v podobě dárkových poukazů.
Zákazníci by měli brát v úvahu, že v důsledku současné tíživé situace neztratili pouze možnost odjet na svůj
zájezd, ale také to, že na cestovním ruchu je existenčně závislých mnoho zaměstnanců, jejich rodin i podniků. I s
nimi je třeba být v současné těžké době solidární. Přijetí poukazu zákazníkem je rozumným řešením současné
situace, které respektuje oprávněné zájmy obou stran.
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2. Mám zaplacený zájezd do některé ze zemí, která je na seznamu států světa s vysokým rizikem přenosu
nákazy. Odjezd na zájezd má být uskutečněn v nejbližších dnech. Mohu na tento zájezd odjet?
Nikoliv, na zájezd do zahraničí odjet nyní nemůžete. Zákazník i cestovní kancelář mohou od smlouvy o zájezdu
odstoupit. Cestovní kancelář je povinna Vám v takovém případě vrátit celou cenu zájezdu, pokud se
nedohodnete na jiném oboustranně přijatelném řešení, např. na vydání poukazu na zájezd (voucheru), posunutí
zájezdu na jiný termín anebo jinak. Pro aktuální informace o cestování doporučujeme sledovat
internetové stránky ministerstva zahraničních věcí.
3. Mám zaplacený zájezd do některé ze zemí, která je na seznamu států světa s vysokým rizikem přenosu
nákazy. Odjezd na zájezd má být uskutečněn později (v létě, na podzim…). Mohu tento zájezd zrušit bez platby
odstupného?
Ne. Chcete-li odstoupit od smlouvy teď, má cestovní kancelář právo zaplacení odstupného. Pokud však v době
odjezdu bude do dané země platit zákaz vycestování (nebo zákaz vstupu), měla by Vám cestovní kancelář v
případě odstoupení od smlouvy jeho cenu vrátit, případně se můžete dohodnout na jiném přijatelném řešení
pro obě strany, např. voucher nebo dárkový poukaz.
4. Na jakém jiném řešení se mohu s cestovní kanceláří dohodnout?
Vedle výše zmíněných poukazů na zájezd (voucherů) se mohou zákazníci s cestovními kancelářemi dohodnout i
na řadě jiných řešení. Tím nejjednodušším je změna termínu zájezdu. Zájezd tak zákazník může realizovat po
ukončení stávající krizové situace. Dohodnout se lze s cestovní kanceláří také na změně místa určení cesty nebo
pobytu – zájezdové destinace (zaplacená cena zájezdu bude sloužit k úhradě ceny nového zájezdu).
101 CK ZEMEK je připravena individuální dohodě s každým zákazníkem a uzavřít tzv. dohodu o narovnání.
Apelujeme na zákazníky, aby byli solidární se spoluobčany existenčně závislými na podnikání v cestovním ruchu
a aby postupovali s trpělivostí a pochopením pro situaci, v níž se nacházejí druzí. Pokud to okolnosti dovolují,
zákazníkům doporučujeme v maximální možné míře akceptovat také alternativní nabídky služeb cestovního
ruchu.
101 CK ZEMEK pro své zákazníky nabízí následující možnosti:
a) POSUNUTÍ POBYTU ve stejném zařízení do pro Vás vhodnějšího termínu (zde je třeba uvážit i možnost již
vyšší sezonní ceny). V tomto případě jste osvobozeni od manipulačního poplatku.
b) NOVÝ POBYT v jiném zařízení do pro Vás vhodnějšího termínu (zde je třeba uvážit i možnost již vyšší
sezonní ceny). V tomto případě jste osvobozeni od manipulačního poplatku.
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c)

AKCEPTACI „DÁRKOVÉHO POUKAZU“ v hodnotě zaplacené zálohy na pobyt. Poukaz je přenosný (dá se

darovat). Můžete si u nás následně vybrat jakýkoliv pobyt z naší nabídky a to i z nabídky na rok 2021 a to až do
31.3.2021.
V případě, že je pobyt (nebo jeho část) uhrazen zaměstnavatelem, vystavíme poukaz na jméno zaměstnance a
na dohodnutou částku.
5. Mám zaplacený zájezd do země, která není na seznamu států světa s vysokým rizikem přenosu nákazy. Mám
možnost tento zájezd zrušit bez zaplacení odstupného?
V případě uzavření hranic a nemožnosti vycestovat z ČR ano. Pokud by uskutečnění zájezdu bylo možné, je pro
odstoupení od smlouvy bez zaplacení storno poplatků třeba doložit, že v místě určení cesty nebo pobytu nebo
jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na
poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu.
6. Zrušení pobytu
Trvá-li zákazník na zrušení a vrácení peněz, podléhá zájezd zrušení stornopoplatkům dle Všeobecných
obchodních podmínek 101 CK Zemek.
VOP naleznete na:
https://www.chorvatskozababku.cz/Handlers/DownloadPriloha.ashx?G=C526E58D-45D8-46B6-A01C-2D39D7036779

Storno poplatky viz hlava IX, odstavec 2.
Informační memorandum bylo zpracováno na základě aktuální tiskové zprávy Ministerstva pro místní rozvoj.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-oznamuje,-ze-zakaznici-cestovnich-kancelari-mo
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