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     V Berouně 2.4.2020 
Vážení zákazníci, 
 

vláda ČR svým usnesením z 12.3.2020 mimo jiné zakázala občanům opustit území republiky. Jedná se o zcela 
bezprecedentní opatření, na které jsme nebyli nikdo připraveni. Jde o mimořádnou situaci, za které nelze 
v tuto chvíli  přesně specifikovat ani aplikovat práva a povinnosti cestovních kanceláří, jejich zákazníků či 
jejich dodavatelů.  Jak dlouho bude tento stav trvat neví v tento okamžik asi nikdo. V médiích zaznívají 
prohlášení, že cestovat do zahraničí nebude možné rok nebo i dva. Jedná se však pouze o osobní názor 
jednotlivců, který nelze zaměnit s oficiálním stanoviskem vlády. Situace se mění ze dne na den a v dnešní 
době nikdo nemůže zodpovědně posoudit co bude zítra, natož za pár měsíců.  
Jsme v situaci, kdy máme zaplacené miliony na zálohách hotelům, leteckým společnostem a dalším 
partnerům. Nikdo z nich nám však peníze nevrátí, v lepším případě přesune do dalšího období. Na druhé 
straně musíme čelit vlně storen ze strany klientů s žádostí o navrácení plné ceny zájezdu. Nemálo 
cestovních kanceláří zavřelo a se svými zákazníky přestalo komunikovat. My však cítíme morální odpovědnost 
vůči svým klientům a jsme stále připraveni řešit vaše dotazy a požadavky. Prosíme vás však o zachování klidu 
a trpělivosti. Může se rovněž stát, že vám nebudeme vždy schopni poskytnout jasnou a definitivní odpověď. 
Náš postup týkající se rušení zájezdu (viz. níže) a aplikace storno podmínek je zcela v souladu se 
stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj.  
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-oznamuje,-ze-zakaznici-cestovnich-kancelari-mo 
Asociace cestovních kanceláří se aktuálně snaží se zástupci naší vlády dohodnout, aby byl odsouhlasen 
legislativní rámec pro vystavování poukazů (voucherů) namísto hotovosti. Aktuálně jsou poukazy legální 
alternativou k vrácení peněz, kterou však klient nemusí akceptovat. O své peníze se rozhodně obávat 
nemusíte.  Poukazy, stejně jako veškeré vámi uhrazené prostředky na účet CK jsou pojištěny proti insolvenci 
cestovní kanceláře a v případě jejího úpadku budou refundovány v plné výši.  
Nebudeme zastírat, že by nám pomohlo, rozhodnete-li se poukazy akceptovat. Využít je můžete kdykoliv 
v budoucnu, na jakýkoliv zájezd z nabídky naší cestovní kanceláře. Poukaz je samozřejmě přenosný, avšak 
nelze ho směnit za hotovost. Stejně tak budeme vděčni, zvážíte-li převod vaší objednávky na zájezd 
s pozdějším termínem realizace (typ časové slevy bude zachován jako u vaší původní objednávky).   
Děkujeme za pochopení. 
Doufejme, že počty nakažených koronavirem se brzy podaří snížit a vy se budete moci opět vydat na svoji 
zaslouženou dovolenou.  
Hodně síly a především zdraví.  

S úctou    
Ing. Radek Fišer 
ředitel CK 

 
 
Přehled zrušených zájezdů k 2.4.2020: 

18.03.-03.04.2020 Vietnam  
– připravujeme náhradní termín – listopad 2020 

22.03.-29.03.2020 SAE-Dubaj-Abu Dhabí-Sharjah-Al Ain 
24.03.-31.03.2020 Jordánsko 
30.03.-06.04.2020 Maroko 
31.03.-12.04.2020 Srí Lanka – Maledivy 

- nabízíme náhradní termín 24.11.-06.12.2020 

02.04.-05.04.2020 Maďarsko – Hegykö 
- nabízíme náhradní termín 08.10.-11.10.2020 

02.04.-09.04.2020 Indie 
– připravujeme náhradní termín – září  2020 

04.04.-10.04.2020 Slovensko – Velký Meder 
- nabízíme náhradní termín 18.10.-24.10.2020 

10.04.-18.04.2020 USA – N.Y. – Washington – Niagara - Toronto 
14.04.-21.04.2020 Jordánsko 
26.05.-01.06.2020 Itálie-Toskánsko-Bologna-Lago di Garda 
01.06.-12.06.2020 Čína 

- nabízíme převod na zářijové termíny 

30.04.-03.05.2020 Rakousko – Solná komora (cykloturistika) 
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29.04.-07.05.2020 Uzbekistán 
– připravujeme náhradní termín – říjen 2020 

30.04.-08.05.2020  Madeira 
- pokoušíme se připravit náhradní termín na podzim  

06.05.-22.05.2020 USA – NP s Yellowstonem 
- pokoušíme se připravit náhradní termín na podzim 

29.04.-06.05.2020 Slovensko – Velký Meder 
- pokoušíme se připravit náhradní termín na podzim 

01.05.-05.05.2020 Maďarsko – Kehidakustány 
- nabízíme náhradní termíny 16.-20.9/3.-7.10.2020 

02.05.-10.05.2020 Uzbekistán 
– připravujeme náhradní termín – říjen 2020 

03.05.-10.05.2020 Itálie – Apulie 
- nabízíme náhradní termín 20.09.-27.09.2020 

06.05.-13.05.2020 Portugalsko 
- nabízíme náhradní termín 15.09.-22.09.2020 

 
Přehled zájezdů, u kterých je ještě teoretická naděje na realizaci (stav k 2.4.2020): 
Všem klientům přihlášeným na níže uvedené zájezdy garantujeme, že v případě zrušení smlouvy z 
jejich strany do uvedeného data, nebude CK účtovat vyšší stornopoplatek než 10% z ceny zájezdu 
(min. 500 Kč/os.), tzn. základní stornopoplatek. Zachovejte prosíme klidnou hlavu, nepodléhejte panice 
a vyčkejte s konečným rozhodnutím ohledně vaší účasti ještě pár dnů/týdnů (viz tabulka). Nic 
neriskujete, případný stornopoplatek bude stejný nebo i nižší než k dnešnímu dni. Pokud nakonec 
NEBUDE zájezd z důvodu nařízení orgánů či z důvodu nemožnosti zajistit inzerovaný program (uzavřené 
památky apod.) realizován, bude Vám nabídnut poukaz (viz. výše), event. vráceny peníze v plné výši. 
Rozhodujícím termínem pro posouzení možnosti realizace je stav k datu uvedenému v tabulce u každého 
zájezdu. Pokud by došlo k novým okolnostem znemožňujícím realizaci zájezdu od data uvedeného 
v tabulce do termínu odjezdu/odletu bude Vám opět vrácena částka v plné výši. Moc vás prosíme, 
nerušte ve vlastním zájmu Vaše objednávky dříve, než to bude nezbytně nutné. Zájezd pak může být 
ve výsledku stornován z důvodu nízkého počtu účastníků, čímž by klientům nevznikl nárok na refundaci 
10% storna (viz. tabulka).  
Proč s rozhodnutím o realizaci čekáme až cca 1 měsíc před odletem/odjezdem? Je to výsledek dohody 
s dodavateli služeb (hotely, leteckými společnostmi atd.). Pokud se nakonec ukáže, že zájezd nebude 
možné z důvodu vládních omezení realizovat, je pravděpodobné, že nám zálohu přesunou na budoucí 
zájezdy. Jestliže však dojde k situaci, že vládní restrikce budou do termínu uvedeného v tabulce 
zrušeny a nic nebude technicky bránit realizaci, propadnou všechny naše zálohy bez náhrady. Pouhé 
obavy klientů před cestou nebudou pro hotel ani leteckou společnost důvodem pro bezplatné storno 
služeb. 
Pokud má klient u nás rovněž sjednáno komplexní cestovní pojištění od pojišťovny UNIQA, uhradí 
pojišťovna 80% účtovaného stornopoplatku (20% je spoluúčast klienta). Důvodem storna však musí být 
akutní (nikoliv chronické) onemocnění doložené potvrzením od lékaře. Nikoliv jen obava z nákazy. Více 
informací o pojištění storna zde (část F): 
https://www.uniqa.cz/download.ashx?uid=4589BB3A-1D45-4731-B75C-B4458E861AE9 
https://www.mamut-tour.cz/data/USR_001_PICTURES/pojistne_podminky_UNIQA_2017(1).pdf  
 

06.05.-11.05.2020 Slovensko – Velký Meder storno 10% do 6.4.2020 
08.05.-12.05.2020 Maďarsko - Hegykö storno 10% do 6.4.2020 
08.05.-12.05.2020 Maďarsko – Kehidakustány storno 10% do 6.4.2020 
07.05.-13.05.2020 Francie – Provence (cykloturistika) storno 10% do 6.4.2020 
14.05.-18.05.2020 Slovinsko – Moravské Toplice storno 10% do 10.4.2020 
21.05.-28.05.2020 Španělsko – Andalusie storno 10% do 17.4.2020 
21.05.-25.05.2020 Maďarsko – Kehidakustány storno 10% do 20.4.2020 
23.05.-28.05.2020 Slovensko – Velký Meder storno 10% do 20.4.2020 
29.05.-03.06.2020 Slovensko – Velký Meder storno 10% do 27.4.2020 
29.05.-03.06.2020 Slovinsko – Chorvatsko (cykloturistika) storno 10% do 20.4.2020 
01.06.-12.06.2020 Japonsko storno 10% do 10.4.2020 
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03.06.-11.06.2020 Arménie - Gruzie storno 10% do 30.4.2020 
03.06.-07.06.2020 Slovensko – Velký Meder storno 10% do 30.4.2020 
03.06.-08.06.2020 Itálie – Lago di Garda – Dolomity storno 10% do 30.4.2020 
05.06.-09.06.2020 Rakousko – Lechtalské Alpy (cykloturistika) storno 10% do 30.4.2020 
10.06.-18.06.2020 Arménie - Gruzie storno 10% do 5.5.2020 
10.06.-15.06.2020 Švýcarsko storno 10% do 5.5.2020 
11.06.-17.06.2020 Itálie – Alpe Adria (cykloturistika) storno 10% do 30.4.2020 
14.06.-21.06.2020 Itálie - Sardinie storno 10% do 14.4.2020 
14.06.-21.06.2020 Slovensko – Velký Meder storno 10% do 11.5.2020 
23.06.-29.06.2020 Slovinsko – Rakousko (pěší turistika) storno 10% do 15.5.2020 
24.06.-29.06.2020 Itálie – Lago di Garda (cykloturistika) storno 10% do 15.5.2020 
 
U ostatních zájezdů (převážně s pozdějším odjezdem) platí aktuálně standardní všeobecné a stornovací 
podmínky. Tzn., při odstoupení od smlouvy nejpozději 2 měsíce před zahájeném zájezdu je účtován 
stornopoplatek ve výši 10% (min. 500 Kč/os.). Odkaz na kompletní všeobecné smluvní podmínky zde: 
https://www.mamut-tour.cz/index.asp?menu=592 
Aktuální situace není důvodem k bezplatnému stornu zájezdů, jejichž realizace je plánována na 
pozdější období. Pokud se situace nezlepší do konce dubna, lze předpokládat, že bude aplikován postup 
jako u výše uvedených zájezdů. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


