
 

 

 
 
 
 
 
 

V Praze dne 4. dubna 2020 
 
Hezký den, milí rodiče, 
 
zdravím vás druhým dopisem v této divné době.   
 
Asi stejně jako vám i mně poněkud ubývá optimismu, přesto alespoň malá naděje ještě 
zůstává. Na tom jsme se shodli i se všemi instruktory na online poradě tento týden.  
 
Co nového nastalo za těch více než 14 dní, které uplynuly od minulého dopisu? Udělalo 
nám velkou radost a bylo to až dojemné, že byť zprávy z domova i ze světa jsou plné 
beznaděje, stejně jste všichni (až na jednoho) poslali poslední doplatek na náš výlet. 
S některými jsem mluvil i telefonicky, díky za vaši podporu a důvěru, vážíme si jí. Jsme 
s vámi na stejné lodi.  
 
Jeden rodič nám doplatek neposlal. Vlastně se vůbec nezlobíme. Skoro to lze i pochopit. 
Představuji si sebe jako rodiče v podobné situaci, která, když by mi přišla bezvýchodná,  
třeba by mě také napadlo zachránit aspoň to málo, co se dá. Anebo ne, kdo ví. Takže 
nemáme s tím problém, bereme to jako záchrannou brzdu a pro toho žáka, pokud by 
ještě peníze nedoplatil v nejbližších dnech, vše uzavřeme dle znění smlouvy, tedy bez 
dalších nároků. 
 
Co my ostatní? O to víc se samozřejmě skláníme před vámi, kteří to s námi táhnete až 
do úplného konce. Třeba ale vítězného, kdo ví… Zatím nikdo nevíme, co bude v srpnu, a 
i když všechno nasvědčuje tomu, že nejspíš neodletíme, oficiální verdikt ze strany státu 
pro srpen zatím není, takže budeme čekat a doufat. Domluvili jsme se s instruktory, že 
do posledního okamžiku, než stát definitivně na srpen nechá uzavřené hranice, se vším 
budeme počítat.  
 
Malá, ale velmi malá naděje 
probleskla nedávno na tiskovce 
MV Jana Hamáčka. Kdo jste ne-
zaregistrovali, tak vpravo je krátký 
souhrn. 
 
Pro vás rodiče, kteří jste uhradili 
všechny platby, stále platí náš slib, že 
až bude jisté, že v srpnu se nebude 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
dát do USA cestovat, začneme urychleně řešit, jak dostat zpět alespoň malou část 
vynaložených prostředků. Jedno je jisté – buď voucher na jakýkoliv let s British Airways 
pro následující rok v hodnotě letenky nebo, kéž by, peníze, z nich dostaneme. Nyní to 
British Airways řeší bohužel jen pomocí voucherů, peníze jako kompenzaci zatím 
nevracejí. 
 
Vím, že to je slabá útěcha a jen necelá polovina vynaložených nákladů, navíc zatím ve 
formě poukazu, ale když by bylo nejhůř, třeba si uděláte během následujícího roku 
nějaký výlet sami. Takové Velikonoce 2021 v New Yorku si docela dovedu představit. 
Klidně vám to pomůžeme připravit a zorganizovat.  
 
Pokud vás napadlo, stejně jako nás, co by se stalo, kdybychom zájezd posunuli o rok, 
tak zde jsou argumenty, proč o tom neuvažujeme: zájezd by se pro vás prodražil 
o všechny platby a rezervace, které nám nebudou z USA refundovány a platily by se 
znovu; ekonomická situace asi za rok zdraží všechny služby (pronájmy aut, letenky 
apod.), což by bylo další navýšení; odstoupení, byť jediného účastníka, by znamenalo 
další zdražení účastnických poplatků.  
 
Ale nepředbíhejme, jak jsem psal, malá naděje ještě neumřela. 
 
Oslovil jsem minulý týden také dvě advokátní kanceláře. Trochu mě vyděsily nejasné 
informace Ministerstva pro místní rozvoj, a říkám to tu na rovinu, že z občanského 
zákoníku vyplývá pro cestovní kanceláře povinnost 100% vrácení peněz za zmařený 
zájezd. Trochu jsem si představil, jak bychom vraceli třičtvrtě milionu, který už nemáme, 
a jak mi doma na branku klepe exekutor, případně jak sedím několik let v kriminále… 
 
Zde se pokusím shrnout vyjádření obou advokátních kanceláří, která jsme nezávisle na 
sobě obdrželi a která se shodovala.  
 
Jak je to s odpovědností Outdoor teamu za případně zrušenou akci kvůli pandemii: 
 

• Podle § 2913, odst. 2 občanského zákoníku není za škodu odpovědný ten, kdo 
prokáže, že nemohl svoji povinnost splnit z důvodu mimořádné nepředvídatelné a 
nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na jeho vůli (je objektivní) - viz znění 
níže: 

 
• „Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti 

ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli…“ 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
• Pokud tedy nastane okolnost vyšší moci, což je pandemie, která způsobila zrušení 

letů do USA, zavření hranic a další omezení, která znemožňují uspořádat akci, lze od 
smlouvy odstoupit a s odkazem na § 2913, odst. 2 se liberovat z povinnosti nahradit 
škodu, s výjimkou stornopoplatků stanovených ve vaší smlouvě (čl. V., odst. 5). 

 
• Skutečnost, že Outdoor team v případě podobných nenadálých skutečností může 

akci zrušit a liberovat se z povinnosti nahradit škodu (s výjimkou stornopoplatků 
k danému dni), máte navíc zmíněnou ve smlouvě v čl. V., odst. 2. 

 
Lze na Outdoor team aplikovat povinnost na vracení 100 % poplatků za zájezd 
zakoupený od cestovní kanceláře, jak bylo zmíněno ministryní MMR v souvislosti 
s cestovními kancelářemi? 
 

• Občanský zákoník hovoří v novele z roku 2018 opravdu ve prospěch spotřebitele a 
v případě zájezdů a podobné situace, která nastala, se na cestovní kanceláře vztahuje 
ono vracení peněz, o kterém se občas mluvilo v médiích.  

 
• Outdoor team ale nespadá do kategorie cestovních kanceláří, která je občanským 

zákoníkem řešena. Ve smyslu občanského zákoníku se nejedná o zájezd, protože 
Outdoor team nenabízí tuto akci veřejně, za účelem podnikání, ale pouze členům klubu 
(žáci ZŠ Hostýnské mají v OT hromadné členství). Proto se na Outdoor team 
nevztahuje úprava zájezdu dle občanského zákoníku (OT není pořadatel „zájezdu“ 
ve smyslu definice občanského zákoníku). 

 
• Školní výlet (zájezd) není zájezdem ve smyslu občanského zákoníku ani zákona 

o některých podmínkách v oblasti služeb cestovního ruchu. 
 

• Outdoor team není pořadatel (ve smyslu občanského zákoníku) zájezdu - nepořádá 
jej za účelem podnikání, nenabízí jej veřejnosti, ale pouze svým členům. Tudíž se 
úprava zájezdu dle občanského zákoníku nepoužije. 

 
• Outdoor tým  nemá z pořádání zájezdu žádný zisk. Veškeré prostředky, výnosy jsou 

využity v souladu se statutem za účelem zajištění chodu spolku. S ohledem na výše 
jmenované jsou podmínky výletu nastaveny tak, aby neohrozily (neziskovou) činnost 
spolku. 

 
• S ohledem na skutečnost, že zajištění akce není podnikáním, neuplatní se ustanovení 

na ochranu spotřebitele dle občanského zákoníku. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

• Podle podmínek přihlášky, kterou rodiče akceptovali, není nárok na vrácení peněz. 
 

• I tak Outdoor team nepovinně vynaloží maximální úsilí alespoň k částečné refundaci 
dle svých možností a dle podmínek vrácení peněz od třetích stran. 

 

Tolik vyžádané vyjádření právníků ke znění právních předpisů v souvislosti s naší akcí. 
Přesto vás chci znovu ujistit, že aspoň to málo, co se nám podaří ze zaplacených 
rezervací v USA dostat zpět, mezi vás rozdělíme, byť smlouva o tom nehovoří. Ale třeba 
to nebude nutné a odjedeme.  
 
Jsme připraveni odjet i v případě, že se uvolní alespoň pro leteckou dopravu hranice, 
v USA bude relativně bezpečno a hrozila by jen např. 14denní preventivní karanténa po 
návratu. Za těchto okolností bychom zájezd nerušili, ale třeba jen upravili program tak, 
abychom se vyhnuli velkým městům, bude-li to prospěšné. Uskutečnit zájezd i v této 
podobě považujeme za větší hodnotu než ho kompletně zrušit a připravit vás o velké 
množství vynaložených prostředků. V případě podobného řešení by pak bylo na každém 
z vás zvážit pro a proti a rozhodnout se podle aktuální situace. 
 
Ještě tedy souhrnně a naposledy k penězům: V případě zrušení lze počítat s návratností 
cca 21 000 – 23 000 Kč za letenky/osobu, ať už v podobě poukazu nebo hotově, plus 
podle velmi předběžných propočtů budeme ještě schopni získat zpět za některé 
zrušené rezervace a další platby cca 200 000 Kč, což vychází  na osobu zhruba na výši 
té poslední platby, kterou jste posílali. Celkem tedy asi 36 000 Kč, když to sečteme 
s hodnotou letenky. 
 
Třeba to ale nebude nutné, stále alespoň ve skrytu duše doufáme, že se situace začne 
postupně rozvolňovat a zlepšovat u nás i v USA. Držme si palce. 
 
 
 
Mějte se krásně, hodně zdraví a optimismu. 
 
 


