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Manuál nový koronavirus COVID-19 
 
Zájezdy cestovní kancelář neruší, protože podle zákona v tuto chvíli, v žádné cílové destinaci, kam cestovní 
kancelář pořádá školní zájezdy, nenastaly mimořádné podmínky (koronavirus a případná karanténa určitého 
místa v zahraničí), které by bránily zajištění služeb cestovního ruchu (ubytování, doprava a další služby). Je 
tedy nutné dodržet smlouvu a smluvní podmínky cestovní kanceláře včetně storno podmínek zde  Strach nebo 
obava není mimořádnou podmínkou. Pojištění storna se na tento případ nevztahuje. 

Pokud by mimořádné okolnosti nastaly, cestovní kancelář navrhne změnu program nebo termínu zájezdu 
pouze v souladu se zákony, abychom zajistili bezpečnost a zároveň smluvní podmínky. Každou situaci budeme 
posuzovat jednotlivě se školou a s konkrétním dodavatelem služeb, pokud taková situace vůbec nastane. V tuto 
chvíli má cestovní kancelář uzavřené smlouvy se zákazníky, ale také s dodavateli služeb, kterým již většinou 
úhrady zaslala a má s nimi smluvní vztah. 

Cestovní kancelář sleduje informace o rizikovosti jednotlivých destinací na stránkách Ministerstva 
zahraničních věcí ČR. Dále jsme ve spojení s místními partnery v daných destinacích a konzultujeme s nimi 
postupy. Například máme zprávy z Velké Británie, že od konce února hostitelské rodiny nepřijímají na 
ubytování studenty ze severní Itálie a dalších rizikových oblastí. A ve všech státech mají v současné době nějaká 
opatření a probíhají – min. screeningy osob. Věříme, že situace se brzy uklidní, ještě než začne turistická 
sezóna. 

Riziko karantény 
Jsme domluveni s ERV Evropskou pojišťovnou, pokud by došlo ke karanténě v místě pobytu a předem by oblast 
nebyla označena za rizikovou (jedná se o krajní možnost) ERV Evropská pojišťovna bezplatně a 
automaticky prodlouží pojištění na celou dobu, kterou klient musí strávit v karanténě. Stačí se pouze 
ozvat naší asistenční službě (cestovní kancelář po dohodě se školou).  
 
ERV Evropská se rozhodla nucené umístění v karanténě brát jako hospitalizaci v nemocnici. Protože součástí 
našich zájezdů alespoň s jedním přenocováním (nejedná se o jednodenní výlety) je kvalitnější pojištění 
obsahující náhradu za nevyužitou dovolenou, cestovní pojištění Sbaleno K Moři bez spoluúčasti, vyplatí ERV 
Evropská pojišťovna z pojištění náhrady za pobyt v nemocnici 2 000 Kč za každý den strávený v karanténě, 
celkově až 10 000 Kč (pokud by taková situace nastala).  
  
O umístění lidí do karantény rozhodují místní orgány, které by se rovněž měly postarat o náklady spojené s 
pobytem v karanténě. Cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu nebo na předem zakoupené 
vstupenky (památkové objekty). Mnohé vstupné musí cestovní kancelář hradit předem. 
 
Pro osoby pracující (ne děti) dále platí:  
Zákazník, který je v karanténě, má dle českých právních předpisů nárok na dávky nemocenského pojištění, je-li 
řádně pojištěn. Zákazníkům by mělo být v místě pobytu vystaveno potvrzení o nařízené karanténě. To je, pokud 
jsou služby poskytovány na území EU, postaveno na roveň českému potvrzení o nařízení karantény. Toto 
potvrzení musí zaslat zaměstnanec svému zaměstnavateli do České republiky, aby mu mohl vyplácet náhradu 

mzdy. Cestovní kancelář nemá povinnost odškodňovat zákazníky, kteří museli být v karanténě. 
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