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Advokátní kancelář Legans hromadně zastupuje klienty 

cestovních kanceláří ve věci vydaných COVID voucherů 
 
Advokátní kancelář Legans spustila projekt zaměřený na hromadné vymáhání pohledávek plynoucích ze 
zrušených zájezdů v době pandemie koronaviru. Důvodem jsou četné ohlasy veřejnosti vyvolané postupem 
některých cestovních kanceláří. Ty vydaly klientům za zrušené zájezdy vouchery podle pravidel, která zákazníkům 
upírají právo na vrácení peněz v případě, že poukaz nevyužijí.   
 
Na základě analýzy provedené advokátní kanceláří Legans1 takový postup často není v souladu s právními předpisy. 
Zákazníci cestovních kanceláří jsou tak velice často a v rozporu se zákonem kráceni na svých právech na vyplacení 
plné ceny zájezdu.  
 
„Klientům, kteří se na nás obrací, je toto právo ze strany dotyčných CK výslovně upíráno. Neobstojí ani argument 
dotyčných CK, že klienti s podmínkami voucheru na začátku souhlasili. Cestovní kanceláře je totiž cíleně uváděly 
v omyl srovnatelnými praktikami, které vídáme u podvodných prodejců kuchyňského náčiní,“ říká Radovan Hrubý, 
advokát Legans.   
 
Advokátní kancelář Legans zároveň velice intenzivně vnímá fakt, že možnosti účinně se vůči takovému postupu 
cestovní kanceláře bránit, jsou pro jednotlivce často velice omezené. Tento projekt nabízí zákazníkům cestovních 
kanceláří v první fázi právní posouzení jejich voucheru zkušenými odborníky. V případě jejich zájmu pak i převzetí 
právního zastoupení za účelem vymáhání jejich pohledávek, kdy se stanou součástí většího nároku uplatňovaného 
pod odborným dohledem. 
 
Advokátní kancelář Legans stále přijímá do svého projektu zákazníky CK, práce na hromadném vymáhání 
pohledávek však již probíhají.  
 
„V současné době se nás obrací desítky klientů týdně. Naším cílem je dát dohromady skupinu klientů, kteří drží 
vouchery v hodnotě několika desítek milionů korun. Dle momentálního zájmu už máme k tomuto cíli velmi významně 
nakročeno,“ říká Hrubý.    
 
Více informací je možné získat prostřednictvím níže uvedeného kontaktu, prostřednictvím webových stránek 
advokátní kanceláře Legans či přímo přes kontaktní formulář na odkaze níže. 
https://forms.gle/26HJSQy2t45R8phH7 
 
Kontakt pro média: Mgr. Radovan Hrubý, advokát 
email: hruby@legans.cz 
tel.: +420 778 116 185 
 

 
1 Viz např. také https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3322438-cast-cestovnich-kancelari-vyplati-penize-za-
nevyuzity-voucher-i-driv-nekteri-lide-je 
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