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1. Vstupenky do divadla, na koncert nebo sportovní akce 
Koncerty, open air akce, divadla, sportovní utkání apod. jsou zrušené. Platí následující: 

Upozornění: Existují nová zákonná pravidla pro umělecké, kulturní a sportovní akce! Tento zákon platí 
pro soukromé akce, které byly po 13. březnu 2020 zrušené, nikoliv však pro akce, organizované 
spolkovou republikou, jednotlivými spolkovými zeměmi nebo obcemi.   

Tento zákon určuje, že namísto refundace ceny vstupenky může být vydán dárkový poukaz-voucher. 

1.1. Které akce jsou do toho zahrnuty?  

• Umělecké nebo kulturní akce, např. koncerty, operní představení; divadelní inscenace, filmová 
představení, performance; 

• Uzavření uměleckých nebo kulturních zařízení, např. muzeí nebo kulturních památníků; 

• Sportovní utkání, např. profesionální tenisové turnaje, ligová fotbalová utkání, ale také 
například běžecké závody pro amatérské sportovce, kde je nutno platit startovné. 

1.2. V jaké výšce musím takový voucher akceptovat, resp. jakou finanční částku si mohu 
nechat vyplatit? 

Zákon určuje odstupňování podle výšky ceny vstupenky:  

• Až do částky 70 euro musíte dárkový poukaz přijmout. 

• Až do částky 250 euro dostanete do výšky 70 euro dárkový poukaz, částku, která tento obnos 
převyšuje, obdržíte v hotovosti (maximálně do výšky 180 euro), 

• Za částky, které jsou vyšší než 250 euro, může pořádající společnost vystavit opět dárkový 
poukaz. 

Několik příkladů pro názornou ilustraci: 

• Cena vstupenky je 70 euro: obdržíte voucher v hodnotě 70 euro. 

• Cena vstupenky je 90 euro: obdržíte voucher v hodnotě 70 euro. Částku ve výši 20 euro si 
můžete nechat vyplatit.  

• Cena vstupenky 250 euro: obdržíte voucher v hodnotě 70 euro. Zbývající částku ve výši 180 
euro si můžete nechat vyplatit. 

• Cena vstupenky je 300 euro (a vyšší): obdržíte voucher v hodnotě 70 euro. Částku ve výši 
180 euro si můžete nechat vyplatit. Zbývající částku ve výši 50 euro (300 – 70 – 180 = 50) 
Vám může pořádající společnost nahradit opět prostřednictvím dárkového poukazu. 

Využití voucheru a přenosnost: Voucher můžete předat kterémukoliv jinému konzumentovi/kterékoliv 
jiné konzumentce. Můžete (ovšem nemusíte) tento voucher použít také na jinou akci pořadatelské 
společnosti nebo na návštěvu některého uměleckého nebo kulturního zařízení po jejich 
znovuotevření. 

Upozornění: Pořádající společnost ovšem nesmí pro využití voucheru vyloučit žádné akce.  
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Pokud nebude dárkový poukaz využitý do 31.12.2022, potom máte právo na bezodkladné vyplacení 
částky. Dbejte, prosím, toho, že toto právo musíte u svého smluvního partnera vyžadovat. 
Doporučujeme Vám, abyste to smluvnímu partnerovi sdělili písemně (doporučeným dopisem) při 
současném uvedení čísla bankovního účtu a připojení kopie dárkového poukazu. 

Za vystavení, zaslání nebo využití dárkového poukazu Vám nesmí vzniknout žádné náklady. 

1.3. Zakoupil jsem několik vstupenek naráz. Co platí v tomto případě? 

Tato ustanovení platí i pro případ, že jste při jednom nákupu získali několik lístků nebo vstupenek. 
Smluvní partner Vám může kupříkladu za jednu vstupenku do částky 70 euro vystavit jeden dárkový 
poukaz. Totéž platí i pro několikadenní akce (např. hudební festivaly). Pořadatelská společnost může 
například, pokud byly zakoupeny vstupenky na několik dní, za každou jednotlivou kupní smlouvu 
vystavit jeden voucher. 

V případě pouze částečného zrušení služby, jakož i při uzavření uměleckých a kulturních zařízení 
pouze na určité časové období se může hodnota vystaveného voucheru omezovat pouze na částku, 
která má být nahrazena.   

1.4. Co platí v případě, že jsem vstupenky získal přes zprostředkovatele? 

Tato ustanovení platí i pro případ, že jste vstupenky získali přes zprostředkovatele. Pořádající 
společnost vystaví voucher a musí jej předat tomuto zprostředkovateli. Zprostředkovatel musí dárkový 
poukaz předat bezprostředně Vám. 

1.5. Co platí v případě opakujícího se předplatného? 

Můžete namísto voucheru požadovat započítání na následující předplatné. 

Upozornění! Pořádající společnosti smí nejdříve nabídnout voucher na určitou finanční částku – to 
ovšem můžete odmítnout. Pokud nebudete akceptovat žádný voucher na celou částku, smí Vám 
pořádající společnost vystavit pouze dárkový poukaz až do výšky 70 euro a Vy si zbývající částku 
můžete nechat vyplatit v hotovosti (maximálně až do výšky 180 euro). 

Doporučujeme Vám, abyste pořádající společnosti sdělili již v dopise, ve kterém budete požadovat 
uplatnění náhrady nákladů za vstupenku, že nebudete akceptovat žádný voucher v hodnotě celé 
částky (vzorový dopis pro takovéto sdělení najdete níže). 

Tento zákon však nelze aplikovat v případě, že pořadatelem je samosprávný celek (spolková 
republika, některá spolková země, obec), nebo smluvní strana, která je z většiny ve vlastnictví 
spolkové republiky, některé spolkové země nebo obce, nebo je za takovouto považována. 

Tip: Kontaktujte písemně doporučeným dopisem (kopii dopisu a doklad o podání na poště si 
uschovejte!) pořádající společnost a požadujte uhrazení ceny za vstupenku. Důležité! Pro vstupenky 
v ceně až do 250 euro včetně: Společnosti zároveň sdělte, že s voucherem v hodnotě, která 
přesahuje částku 70 euro, nesouhlasíte a požadujete vyplacení rozdílné částky za cenu vstupenky.  

Pokud byla cena Vaší vstupenky vyšší než 250 euro, odmítněte zásadně refundaci částky 
prostřednictvím dárkových poukazů a požadujte vyplacení částky 180 euro, která Vám ze zákona 
maximálně přísluší.  

Ke stažení: Vzorový dopis k uhrazení částky za vstupenku z důvodu odřeknutí akce  

https://www.arbeiterkammer.at/service/musterbriefe/Konsumentenschutz/Kauf/Ticketrueckerstattung_wegen_Veranstaltungsabsage.html
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Upozornění: Dbejte, prosím, skutečnosti, že tato ustanovení platí i tehdy, pokud nyní získáte 
vstupenku. Pokud by byla akce v roce 2020 zrušena, dostali byste – z velké části – pouze dárkový 
poukaz! 

 

 

.  
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2. Cestování 
Městská turistika a z části i letní dovolená jsou již rezervované – čemu je nutné při zrušení cesty a 
stornu věnovat pozornost: 

Cestování a korona – bezplatná infolinka ministerstva a rakouské organizace pro informace 
spotřebitelů [VKI – Verein für Konsumenteninformation – pozn. překl.]: 0800 201 211 Po-Ne 9.00 až 15.00 
hod.  

2.1. Jaká práva mám, pokud pořadatel zájezd odřekne? 

Pokud pořadatel zájezd odřekne, máte nárok na to, abyste svoje peníze dostali zpět. 

2.2. Mohu stornovat zdarma již zarezervovaný paušální zájezd? 

Storno zdarma je možné pouze v případě, pokud nástup na dovolenou a riziková situace spolu časově 
přímo souvisí. Pokud se cílová destinace nenachází přímo v oblasti zasažení koronavirem nebo 
nastupujete na dovolenou teprve za pár týdnů, musíte nejprve pouze vyčkat a sledovat další vývoj.   

Jasná výstraha ministerstva zahraničních věcí by v každém případě představovala důvod k 
odstoupení od smlouvy; pro odstoupení od smlouvy ale nemusí nutně taková výstraha existovat!  

Pozor: V současné době radí ministerstvo zahraničních věci, aby občané všeobecně upustili od 
veškerého cestování, které není nezbytně nutné. Ve všech zemích na celém světe bylo vyhlášeno 
„vysoké riziko bezpečnosti‘ (úroveň bezpečnosti 4 až 6). Tento mimořádný krok by měl při paušálním 
cestování představovat dostatečný důvod pro storno bez poplatků.    

Tip: Kontaktujte neprodleně organizátora Vaší cesty! Sledujte přesně další vývoj. Informujte se přímo 
na internetových stránkách ministerstva zahraničních věcí o aktuálním stavu výstrah před cestováním! 

Pro paušální cestování (zájezdy) platí všeobecně následující: 

Když jste si rezervovali paušální zájezd (např. kombinaci více cestovních služeb, většinou dopravu a 
ubytování), máte právo před začátkem zájezdu od smlouvy o paušálním zájezdu bezplatně odstoupit, 
pokud v cílové destinaci nebo v její bezprostřední blízkosti dojde k mimořádné události, která konání 
paušálního zájezdu nebo dopravu do cílové destinace výrazně omezí. Mimořádnou událostí se myslí 
například vojenský konflikt v cílové destinaci, přírodní katastrofa nebo výskyt závažné nemoci v cílové 
destinaci. Kdy dochází k mimořádné události, musí být však posouzeno na základě konkrétní události 
v jednotlivých případech.   

Vzorový dopis: Vzorový dopis pro odstoupení od smlouvy podle zákona o paušálním cestování 
naleznete zde hier.  

2.3. Kdy mám tedy zájezd stornovat? 

Tuto otázku nemůžeme bohužel zodpovědět paušálně. Vždy záleží na konkrétním jednotlivém 
případě.   

Je jasné, že storno bez poplatků je možné, pokud existuje ke dni Vašeho odjezdu výstraha před 
cestováním do Vaší cílové destinace. Kromě toho lze krátkodobě (zhruba 1 týden) před začátkem 
cesty bezplatně stornovat, pokud je riziková situace v místě dovolené nebo v jeho bezprostřední 
blízkosti mimořádně vysoká.  

  

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/coronavirus/Musterbrief_zum_Ruecktritt_gem_PRG.doc
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Pokud nechcete čekat až do doby krátce před začátkem cesty, můžete stornovat cestu již nyní na 
vlastní náklady. Obecně platí: Čím dříve cestu stornujete, tím výhodnější jsou stornovací poplatky.  

Každý cestující se musí sám rozhodnout, zda cestu stornuje dříve (výhodněji) nebo ještě vyčká na 
další vývoj situace.  

Kdo chce ještě vyčkat, mohl by na základě pozdějšího vývoje získat možnost bezplatného stornování. 
Nelze ovšem vyloučit, že na základě uklidnění situace nebude storno bez poplatků k pozdějšímu 
termínu vůbec možné.  

2.4. Organizátor mého zájezdu mi místo vrácení peněz chce nabídnout peněžní poukázku 
anebo změnu rezervace na alternativní zájezd. Musím se s tím spokojit? 

Ne. Zákon o paušálním cestování nepočítá při vzniku nebezpečí v místě dovolené s možností změny 
rezervace na alternativní zájezd. Také vystavení peněžní poukázky namísto vrácení peněz je 
přípustné pouze tehdy, pokud budete s tímto řešením souhlasit. Jak cestující, tak i organizátor zájezdu 
mohou tedy ihned uplatnit zrušení smlouvy včetně nároku na vrácení ceny zájezdu.  

Pokud tedy peněžní poukázku nebo změnu rezervace na alternativní zájezd odmítnete, musí vám 
společnost cenu zájezdu vrátit. Vzorový dopis pro tento případ je ke stažení zde.  

2.5. Mohu stornovat již zarezervovanou individuální cestu? 

Individuální turisté (tzn. hotel nebo let byl rezervován jednotlivě) mají za omezených předpokladů 
právo na storno bez poplatků, např. když se hotel nachází v uzavřené oblasti, a proto se do něj nelze 
dopravit. Možnost storna je nutné v jednotlivém případě prověřit a zpravidla posoudit podle právního 
stavu a judikatury země, v které má hotel nebo letecká společnost své sídlo.   

Pokud je Váš hotel přístupný, ale Vy nechcete za současné situace přicestovat, tak jste bohužel 
povinni uhradit storno poplatky. Můžete se pouze pokusit dohodnout se s Vaším smluvním partnerem 
na kompromisním řešení.   

2.6. Mohu odstoupit bezplatně od smlouvy, pokud jsem si zarezervoval pouze let?  

Také pouze při pouhé rezervaci letu můžete od smlouvy bezplatně odstoupit, pokud se smlouva stane 
neplatná v důsledku zásadních změn okolností. To lze podle judikatury považovat za přijatelné, pokud 
by se stal začátek, popř. pokračování v cestě pro průměrného cestujícího náhle nepřijatelně 
nebezpečným. Nepřijatelnost opravňující k bezplatnému odstoupení lze tedy vyvodit pouze z konkrétní 
nebezpečné situace. Jednoznačná cestovní výstraha rakouského ministerstva zahraničních věcí může 
být vyhodnocena jako důvod pro bezplatné odstoupení od smlouvy. Kontaktujte v každém případě 
Vaši leteckou společnosti – mnohé nabízejí rovněž bezplatnou možnost změny rezervace letu.  

2.7. Letová společnost zruší můj let a chce mi namísto vrácení peněz nabídnout peněžní 
poukázku anebo změněný let. Musím se s tím spokojit?  

Mnohé letové společnosti nabízí v současné době svým zákazníkům při anulování letu pouze změnu 
rezervace letu let anebo poukázky na další cestování. Letecké společnosti musí, pokud byly lety 
zrušeny, uhradit plnou cenu letenky (článek 8 Evropského nařízení o právech cestujících v letové 
dopravě). 

Při zrušení letu z důvodu koronavirové pandemie je vystavení peněžní poukázky nebo změna 
rezervace letu namísto vrácení peněz přípustné pouze tehdy, pokud s tímto řešením souhlasíte. 

Pokud tedy peněžní poukázku anebo změnu rezervace letu odmítnete, musí Vám společnost vrátit 
peníze za cestu. Vzorový dopis pro tento případ je ke stažení zde. 

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/coronavirus/Musterbrief_Pauschalreise_Anspruch_Erstattung_der_Kosten_ge.docx
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/coronavirus/Musterbrief_Flugstreichung_Anspruch_gem_Art_8_Fluggastrecht.docx
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2.8. Co se stane s mojí letovou rezervací, pokud je vyhlášen zákaz vstupu (jako nyní v 
případě Izraele a USA)? 

Na základě současného vývoje je v případě letových rezervací do Izraele nebo USA velká šance, že 
byste mohli bezplatně odstoupit od smlouvy.   

Doporučujeme Vám, abyste odstoupení od smlouvy vyjasnili s Vaší leteckou společností včas před 
termínem odletu. Argumentujte tím, že se smlouva stala neplatná v důsledku zásadních změn 
okolností a let je nepřijatelný.  

Pozor: Toto platí pouze, pokud je vyhlášen zákaz vstupu. Lety, které se uskuteční v budoucnu, nelze 
bez dalšího bezplatně stornovat. Informujte se proto, prosím, průběžně o dalším vývoji.   

Jak mám navázat kontakt s leteckou společností? Můžete použít náš vzorový dopis AK Musterbrief. 
Pošlete dopis doporučeně na adresu letecké společnosti a uschovejte jeho kopii a podací lístek jako 
důkaz! Kromě toho Vám doporučujeme, abyste vyplnili kontaktní formulář na domovské stránce 
dotyčné letecké společnosti anebo se s touto leteckou společností spojili e-mailem.  

2.9. Co se stane s mojí leteckou rezervací, pokud je vyhlášen zákaz vstupu (jako nyní v 
případě Itálie, Francie)? 

Podle informací rakouského ministerstva zahraničních věcí platí pro více zemí (momentálně např. pro 
Italii, Francii, Velkou Británii, Španělsko, Holandsko a Rusko) úroveň bezpečnosti 6 (cestovní 
výstraha).  

Doporučuje Vám, abyste odstoupení od smlouvy vyjasnili s Vaší leteckou společností včas před 
termínem odletu. Argumentujte tím, že se smlouva stala neplatná v důsledku zásadních změn 
okolností a let je nepřijatelný.  

Pozor: Lety, které se uskuteční v budoucnu nelze bez dalšího bezplatně stornovat. Informujte se, 
proto prosím průběžně o dalším vývoji.   

Jak mám navázat kontakt s leteckou společností? Můžete použít náš vzorový dopis AK Musterbrief. 
Pošlete dopis doporučeně na adresu letecké společnosti a uschovejte jeho kopii a podací lístek jako 
důkaz! Kromě toho Vám doporučujeme, abyste vyplnili kontaktní formulář na domovské stránce 
dotyčné letecké společnosti anebo se s touto leteckou společností spojili e-mailem.  

2.10. Zarezervoval jsem si paušální zájezd a nyní ode mě požaduje organizátor doplatek 
zbývající ceny. Musím zaplatit?   

Především: Organizátor zájezdu může požadovat maximálně 20 % z ceny zájezdu. V zásadě náleží 
organizátorovi zájezdu doplatek nejdříve 20 dnů před začátkem zájezdu a pouze proti předání 
cestovních podkladů.  

V důsledku korona-krize zmítají cestovním odvětvím silné turbulence. Hodně spotřebitelů se obává, že 
platby, které již organizátorům zájezdu poskytli, již (tak rychle) nedostanou zpět, i když by existovalo 
právo na bezplatné odstoupení od smlouvy.   

Pokud nyní organizátor požaduje nyní doplatek za Vaší dovolenou, existovala by možnost, prozatím 
platbu ještě pozdržet – pokud ještě není pevně stanoveno, zda se cesta uskuteční (takzvaná námitka 
nejistoty Unsicherheitseinrede podle § 1052 ABGB) [rakouský občanský zákoník – pozn. překl.] Sdělte 
organizátorovi Vašeho zájezdu, že smlouvu nezrušíte, pokud se situace uklidní a cesta se uskuteční.  

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/coronavirus/Musterbrief_zum_Wegfall_der_Geschaeftsgrundlage.doc
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/coronavirus/Musterbrief_zum_Wegfall_der_Geschaeftsgrundlage_Italien.doc
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Pozor: To neplatí pro všechny online rezervace! Pokud jste učinili rezervaci u zahraničního 
poskytovatele, který svoji obchodní činnost nezaměřil na Rakousko, platí zpravidla právo státu, ve 
kterém má poskytovatel svoje sídlo.   

Zde naleznete vzorový dopis pro podání námitky nejistoty Musterbrief für die Unsicherheitseinrede. 

Tip: Pokud jste si dohodli s organizátorem zájezdu platbu inkasem nebo stržením částky z Vaší 
kreditní karty, kontaktujte zároveň Vaši banku nebo úvěrovou instituci a udělte pokyn k zákazu 
transakce, nejlépe e-mailem nebo doporučeným dopisem s doručenkou (kopii dopisu a doručenku si 
uschovejte). 

Vezměte prosím na vědomí, že storno bez poplatků je možné pouze v případě, pokud nástup na 
dovolenou a riziková situace přímo časově souvisí. Je jasné, že storno bez poplatků je možné, pokud 
existuje ke dni Vašeho odjezdu výstraha před cestováním do Vaší cílové destinace. Kromě toho lze 
krátkodobě (zhruba 1 týden) před začátkem cesty bezplatně stornovat, pokud je riziková situace v 
cílové destinaci nebo v její bezprostřední blízkosti mimořádně vysoká.   

To znamená: Pokud usilujete o storno bez poplatků, můžete nejprve vyčkat a sledovat další vývoj 
událostí. Ohledně doplatku můžete při využití výše uvedených argumentů u cestovní společnosti podat 
doporučeně s doručenkou (kopii dopisu a doručenku si uschovejte) „námitku nejistoty“. Důležité: 
Vašeho smluvního partnera oslovte kromě doporučeného dopisu ještě písemně e-mailem.  

2.11. Jsem na dovolené v zahraničí, co mohu dělat? 

Neprodleně kontaktujte ministerstvo zahraničních věcí. Pro případné repatriace ze zahraničí se 
můžete registrovat na: 

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/auslandsservice/reiseregistrierung/ 

Přes následující platformu si můžete zaregistrovat let do Vídně: https://heimflug.austrian.com/. 
Podmínkou je předchozí registrace na ministerstvu zahraničních věcí. 

2.12. Stornuji svou cestu z důvodu pandemie koronaviru. S jakými náklady musím potom 
počítat? 

Jako svůj první krok si zjistěte, jestli organizátor Vašeho zájezdu, hotel, letecká společnost atd. vůbec 
storno poplatky fakturují. 

2.13. Kryje cestovní pojištění případné storno poplatky, pokud organizátor zájezdu, hotel, 
letecká společnost atd. účtuje náklady, protože jsem stornoval rezervaci (cestu) v plném 
rozsahu?   

Pozor, neexistuje žádná pojistná ochrana, pokud se jedná o oficiálně vyhlášenou pandemii nebo 
epidemii – na to upozorňují všechny společnosti pro cestovní pojištění stejně. Proto pojišťovna 
zpravidla nepřebírá žádné případné storno náklady, které vzniknou z důvodu odřeknutí/storna celého 
zájezdu nebo jednotlivých služeb v souvislosti se zájezdem.   

Existuje pouze několik málo výjimek z této „pandemické/epidemické klauzule“, které akceptují 
poskytovatelé cestovního pojištění: Například obsahují některé pojistné tarify s rozšířenou (dražší) 
ochranou pro případ storna také důvody storna jako „ohrožení tělesné bezpečnosti“ nebo „varování 
před cestou“ od určitého stupně.  

  

https://jobundcorona.at/wp-content/uploads/sites/18/2020/03/Musterbrief-zur-Unsicherheitseinrede.doc
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3. Školní zájezdy, projektové týdny a podobně  
Školní zájezdy, projektové týdny a podobně se ruší – čemu byste měli věnovat pozornost: 

3.1. Zamluvený školní zájezd do ciziny, školní lyžařský kurz nebo projektový týden se musí 
nyní z důvodu nařízení školy stornovat. Musím zaplatit storno poplatky? 

Rodiče nebo školy – podle toho, kdo uzavřel smlouvu – mohou bezplatně odstoupit od smlouvy, 
pokud rakouské ministerstvo zahraničních věcí (BMEIA) vydalo pro místo akce cestovní výstrahu - to 
platí pro aktuální zájezdy. Aktuální cestovní výstrahy naleznete na internetových stránkách 
rakouského ministerstva zahraničních věcí Website des Außenministeriums. 

Pokud neexistuje žádná cestovní výstraha, je právní situace nejasná. K tomu neexistuje ještě žádná 
spolehlivá judikatura. Záleží také na konkrétním obsahu smlouvy, zda, popř. v jaké výši je nutné 
uhradit storno poplatky.  

Tip: Opatření fond pro tvrdé případy /Härtefallfonds/ rakouského spolkového ministerstva pro školství, 
vědu a výzkum mají být využita pro stornování školních akcí. Osobám, oprávněným k výchově, resp. 
žákům a žákyním mají být uhrazeny náklady, pokud budou některé školní akce odřeknuty. Příslušnou 
institucí ohledně dohledu a organizování akcí je rakouská výměnná služba /Österreichischer 
Austauschdienst/ (OeAD). Na stránce https://oead.at/ bude od 20. dubna uveden link, na kterém 
postižení mohou najít podklady na podání žádosti. Žádosti mohou být podávány od pondělí, 27. 
dubna, online přes webovou stránku žádosti. 

 

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
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4. Soukromé školy, mateřské školy, fitness centra jsou 
zavřené 

Soukromé školy, mateřské školy, fitness centra jsou zavřené – čemu byste měli věnovat pozornost: 

4.1. Mohu na základě uzavření soukromé mateřské školy nebo soukromé školy požadovat 
zpět zaplacené školné? 

Podle našeho názoru lze požadovat peníze v alikvótní výši zpět, pokud je mateřská škola/škola 
uzavřena a nenabízí dále žádné služby (tedy také žádnou výuku online). Doporučujeme však 
nahlédnout do smlouvy a do Všeobecných obchodních podmínek. Lze tam případně nalézt speciální 
úpravu. 

4.2. Mám smlouvu s fitness centrem, které je ovšem uzavřeno. Co mohu dělat? 

Pokud fitness centrum už nemůže v současné situaci poskytovat žádné služby, odpadá za předmětné 
období podle našeho názoru i platební povinnost. Zde je na místě nahlédnout do Všeobecných 
obchodních podmínek. Mnohá zařízení stanoví v takovýchto případech „pozastavení smlouvy“.  

4.3. Moje fitness centrum nabízí jako náhradu za tréning na místě nyní cvičení online, 
nazvaná online-workouts. Musím to akceptovat? 

Nahlédněte do smlouvy (dohodě o členství) a také do Všeobecných obchodních podmínek 
společnosti. Záleží na tom, co máte s provozovatelem fitness studia smluvně dohodnuto. 

Upozornění: Ne všechna ustanovení ve Všeobecných obchodních podmínkách jsou právně účinná. 
Všechna rizika nemohou být jednoduše přehozena na Vás. Všeobecně platí: Pokud neexistuje 
možnost poskytnout službu – tak jako momentálně z důvodu uzavření fitness studií – nemusí být za 
dané časové období poskytovány žádné platby. Pokud musí zůstat fitness studia na delší dobu 
zavřená, máte zpravidla také možnost smluvní vztah zrušit.   

V současné době nabízí některá fitness studia takzvaná online-workouts. Pokud nebyly takovéto 
aktivity plánovány již při uzavření smlouvy, potom představuje přestup na cvičení online změnu 
smlouvy. Podstatná změna smlouvy nemůže být provedena bez Vašeho souhlasu. To znamená, že 
pokud např. cvičení s nářadím nebo návštěva kurzů ve fitness studiu představují podstatné součásti 
smlouvy, potom nemusíte cvičení online principiálně akceptovat jako náhradu. Pokud ovšem 
s takovou alternativní nabídkou souhlasíte, potom samozřejmě není žádný problém v tom, abyste s 
návrhem společnosti souhlasili, popřípadě se můžete dohodnout na snížení poplatku po dobu 
uzavření studia.  
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