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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
CEStOVNÍ KaNCELářE
thOMaS COOK S. r. O.

ÚVODNÍ UStaNOVENÍ
Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře
Thomas Cook s. r. o. (dále jen „Podmínky“) jsou platné pro všechny zájezdy a jed-
notlivé služby cestovního ruchu cestovní kanceláře Thomas Cook s. r. o., IČ: 257 73 
283 se sídlem Praha 7, U Průhonu 1588/11a, PSČ 170 00, a tvoří nedílnou součást 
cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kancelá-
ří Thomas Cook s. r. o.

I. SMLUVNÍ StraNY
Smluvními stranami jsou:
a) cestovní kancelář Thomas Cook s. r. o., IČ: 257 73 283, se sídlem Praha 7, 
U Průhonu 1588/11a, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68936 (dále jen Thomas Cook), kte-
rá do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím sítě vlastních nebo externích 
prodejních míst, a
b) zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen „zákazník“). 
Pod pojmem zákazník je dále nutno rozumět i účastníka zájezdu či příjemce jednotli-
vé služby, v jehož prospěch byla uzavřena cestovní smlouva nebo jiná smlouva.

II. PřEDMĚt SMLUVNÍhO VZtahU
1. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:
a) kombinace služeb cestovního ruchu sestavené, nabízené a prodávané společnos-
tí Thomas Cook za souhrnnou cenu, která splňuje znaky zájezdu ve smyslu zákona č. 
159/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zájezd“),
b) ubytovacích, stravovacích a jiných služeb cestovního ruchu, které zajišťuje společ-
nost Thomas Cook zákazníkům dle jejich přání či požadavků jako jednotlivé služby 
(dále jen „jednotlivé služby“ či „služby“).

2. Podle předmětu smluvního vztahu jsou stanoveny v následujících odstavcích pří-
slušné smluvní podmínky.

3. Předmětem (součástí) smluvního vztahu založeného cestovní smlouvou nejsou 
služby cestovního ruchu, jež jsou doplňkem dopravy nebo ubytování a netvoří vý-
znamnou část zájezdu (resp. jiné služby), pokud nejsou výslovně specifikovány v ces-
tovní smlouvě, katalogu, popř. jiné nabídce jako součást zájezdu (resp. jiné služby). 
Předmětem smluvního vztahu založeného cestovní smlouvou rovněž nejsou služby 
cestovního ruchu či jednotlivé služby, které jsou v katalogu popř. jiné nabídce uvede-
ny a specifikovány jako „Doplňkové služby nebo informace“, nabízené třetí stranou 
k zájezdu (resp. jiné službě). V obou případech se jedná o negarantované doplňko-
vé služby zájezdu (resp. jiné služby), které nemusí být zákazníkovi v deklarovaném 
rozsahu či vůbec poskytnuty, neboť nejsou předmětem smluvního vztahu (dále jen 
„fakultativní služby“).

4. K balíčkům Neckermann Golf Academy se vztahují vlastní specifické Všeobecné 
smluvní podmínky.

III. VZNIK SMLUVNÍCh VZtahŮ
1. Smluvní vztah mezi společností Thomas Cook a zákazníkem s předmětem dle čl. 
II písm. a) těchto Podmínek vzniká a nabývá účinnosti okamžikem uzavření cestovní 
smlouvy, tj. podpisem cestovní smlouvy zákazníkem, příp. jeho zákonným zástupcem 
nebo zástupcem na základě předložené plné moci, a jejím potvrzením ze strany spo-
lečnosti Thomas Cook. Obsah cestovní smlouvy je specifikován touto smlouvou, kata-
logem, popř. jinou nabídkou, a těmito Podmínkami, popř. jinými zvláštními podmínka-
mi přiloženými k cestovní smlouvě jako její nedílná součást.

2. Smluvní vztah mezi společností Thomas Cook a zákazníkem s předmětem dle čl. II 
písm. b) těchto Podmínek vzniká a nabývá účinnosti okamžikem uzavření jiné smlou-
vy, tj. podpisem této smlouvy zákazníkem, příp. jeho zákonným zástupcem nebo zá-
stupcem na základě předložené plné moci, a jejím potvrzením ze strany společnosti 
Thomas Cook. Obsah jiné smlouvy je specifikován touto smlouvou, katalogem, popř. 
jinou nabídkou, a těmito Podmínkami, popř. jinými zvláštními podmínkami přiložený-
mi k této smlouvě jako její nedílná součást.

3. Podpisem řádně vyplněné cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy zákazník prohlašu-
je, že je mu znám plný obsah cestovní smlouvy či jiné smlouvy, a potvrzuje, že obdr-
žel všechny přílohy tvořící nedílnou součást cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy a že 
všechny smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi.

4. Potvrzením cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy ze strany společnosti Thomas 
Cook se společnost Thomas Cook zavazuje poskytnout zákazníkovi služby v dohod-
nutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

5. Podpisem cestovní či jiné smlouvy dle odst. 1 a 2 tohoto článku zákazník vyslovuje 
svůj souhlas s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnost Thomas Cook shromažďovala a zpra-
covávala osobní údaje zákazníka v rozsahu nezbytném pro poskytnutí sjednaného zá-
jezdu či služeb a pro nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředková-
vaných touto společností.

IV. CENOVÉ a PLatEBNÍ PODMÍNKY
1. Společnost Thomas Cook má právo na zaplacení ceny sjednaných služeb před je-
jich poskytnutím a zákazník je povinen tuto cenu před poskytnutím služeb uhradit.

2. Cena zájezdu zahrnuje všechny služby, které jsou pro každý zájezd uvedeny pře-
devším v nabídce katalogu zájezdů a jeho ceníku. Pokud z naléhavých a nepředví-
daných důvodů nebude moci cestovní kancelář po zahájení zájezdu dodržet stano-
vený program zájezdu a poskytnout služby zahrnuté v ceně, bude cestovní kancelář 
postupovat takto:

• zajistí náhradní program a služby srovnatelné s původními službami, pokud tyto jsou 
v nabídce cestovní kanceláře, nebo
• zajistí náhradní program a služby v nižší kvalitě a upraví celkovou cenu zájezdu nebo 
vrátí poměrnou část již zaplacené ceny zájezdu.

3. Zákazník je povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50% ceny 
služeb, pokud není stanoveno jinak. Doplatek do plné ceny služeb je zákazník povi-
nen uhradit nejpozději 35 dnů před realizací služeb. V případě vzniku smluvního vzta-
hu ve lhůtě kratší než 35 dní před realizací služeb, je zákazník povinen uhradit 100% 
ceny služeb při vzniku smluvního vztahu. Na každou platbu musí vždy zákazník obdr-
žet pokladní doklad o provedené platbě.

4. Za okamžik zaplacení ceny služeb se považuje dle způsobu úhrady buď den pře-
vzetí hotovosti či platby platební kartou, nebo den připsání platby na účet společnos-
ti Thomas Cook do výše 100% stanovené ceny služeb. Při porušení tohoto závazku 
zákazníkem má společnost Thomas Cook právo od smlouvy odstoupit, čímž není do-
tčeno její právo na náhradu škody.

5. Společnost Thomas Cook je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu služeb 
uvedenou ve smlouvě, jestliže dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu včetně ceny pohonných hmot nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně 
služeb, nebo
c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb v průmě-
ru o více než 10%,
pokud k této změně dojde u zájezdů do 21. dne před jejich realizací, u jednotlivých 
služeb do 10. dne před jejich realizací.
Způsob zvýšení ceny zájezdu nebo služeb se stanovuje takto:
a) V případě důvodu zvýšení ceny zájezdu dle článku IV. bod 5. písm. a) těchto Pod-
mínek se cena zájezdu nebo služby dohodnutá v cestovní smlouvě, jež připadá na 
jednoho účastníka zájezdu, zvýší o částku, o kterou se zvýší cena za dopravu (včet-
ně ceny pohonných hmot) příslušným dopravním prostředkem, jež připadá na jed-
nu přepravovanou osobu nebo věc, a kterou bude společnost Thomas Cook muset 
zaplatit dopravci zajišťujícímu dopravu navíc oproti ceně dopravy původně dohod-
nuté. Takto stanovená částka se násobí počtem účastníků zájezdu, kterých se tako-
vé zvýšení ceny týká.
b) V případě důvodu zvýšení ceny zájezdu dle článku IV. bod 5. písm. b) těchto Pod-
mínek se cena zájezdu nebo služby dohodnuté v cestovní smlouvě, jež připadá na 
jednoho účastníka zájezdu, zvýší o částku, o kterou se zvýší cena za platby spojené 
s dopravou (např. letištní poplatky) příslušným dopravním prostředkem, jež připadá 
na jednu přepravovanou osobu nebo věc, a kterou bude společnost Thomas Cook 
muset zaplatit dopravci zajišťujícímu dopravu navíc oproti ceně za platby spojené 
s dopravou původně dohodnuté. Takto stanovená částka se násobí počtem účastníků 
zájezdu, kterých se takové zvýšení ceny týká.
c) V případě důvodu zvýšení ceny zájezdu dle článku IV. bod 5. písm. c) těchto Pod-
mínek se cena zájezdu nebo služby dohodnutá v cestovní smlouvě, jež připadá na 
jednoho účastníka zájezdu, zvýší o částku, které odpovídá výše rozdílu mezi směn-
ným kursem české koruny použitým pro stanovení ceny zájezdu nebo služby (tj. 
směnného kursu české koruny z doby vytvoření cenové nabídky zájezdu nebo služ-
by; nebude-li možné tuto dobu určit, pak se vychází z okamžiku uzavření cestov-
ní smlouvy) a směnným kursem české koruny v okamžiku takto učiněného zvýše-
ní ceny jednostranným úkonem, přičemž cena zájezdu nebo služby bude zvýšena 
o částku v průměru přesahující 10% stanovený rozdíl. Směrodatné tedy je, o ko-
lik procentních bodů směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu 
nebo služby v průměru přesáhne hranici 10 % v době zvýšení ceny jednostranným 
úkonem. Takto stanovená částka se násobí počtem účastníků zájezdu, kterých se ta-
kové zvýšení ceny týká.

Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno na adresu uvede-
nou zákazníkem ve smlouvě u zájezdů nejpozději 21 dní před jejich realizací, u jed-
notlivých služeb 10 dní před jejich realizací, jinak společnosti Thomas Cook nevznikne 
právo na zaplacení rozdílu v ceně. Zákazník je povinen do 5 dnů od tohoto oznáme-
ní o zvýšení ceny uhradit rozdíl v ceně. Při porušení tohoto závazku má společnost 
Thomas Cook právo od příslušné smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno její právo 
na náhradu škody.

6. Společnost Thomas Cook má právo před realizací zájezdu či čerpáním služeb, je–
li k tomu nucena z jiných objektivních důvodů než těch, které jsou uvedeny v odst. 5 
tohoto článku, zejména v případě zvýšení cen dodavateli, upravit příslušným způso-
bem cenu služeb a vyhlásit nové ceníky. Takto upravené ceny služeb se vztahují na 
všechny zájezdy i jednotlivé služby, u nichž nebyla doposud zahájena jejich realizace, 
není-li stanoveno jinak. Společnost Thomas Cook a zákazník postupují v tomto přípa-
dě způsobem uvedeným v článku VII odst. 2 těchto Podmínek.

V. PráVa a POVINNOStIZáKaZNÍKa
1. Zákazník má právo zejména:
a) vyžadovat řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb;
b) vyžadovat od společnosti Thomas Cook informace o všech skutečnostech, které 
jsou jí známé a dotýkají se smluvně sjednaných služeb;
c) být seznámen s případnými změnami v programu, rozsahu služeb a v ceně zájez-
du, resp. jednotlivých služeb;
d) kdykoliv před realizací zájezdu nebo před čerpáním služeb odstoupit od smlouvy 
za podmínek stanovených v článku IX těchto Podmínek;
e) na reklamaci vad a jejich vyřízení v souladu s ustanovením článku X těchto Pod-
mínek;
f) u zájezdů písemně oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba uvede-
ná v oznámení; oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí 
s již uzavřenou cestovní smlouvou, a prohlášení nového zákazníka, že splňuje veške-
ré podmínky pro poskytnutí zájezdu, pokud jsou takové podmínky stanoveny v ces-
tovní smlouvě či katalogu, s úředně ověřeným podpisem; dnem doručení oznáme-
ní společnosti Thomas Cook se osoba v něm uvedená stává zákazníkem; v případě, 
že cestovní smlouva stanoví lhůtu a podmínky dle § 852b odst. 3 písm. f) zákona č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které musí účastník 
zájezdu splňovat, může tak zákazník učinit jen ve stanovené lhůtě;
g) u zájezdů na poskytnutí nejpozději do 7 dnů před realizací zájezdu dalších písem-
ných podrobných informacích souvisejících se zájezdem, které jsou pro zákazníka dů-
ležité a které jsou společnosti Thomas Cook známy, pokud nejsou již obsaženy v ces-
tovní smlouvě nebo katalogu, který byl zákazníkovi předán;
h) na ochranu osobních údajů a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy, 
příp. dalších dokumentů, před nepovolanými osobami.

2. Zákazník se zavazuje zejména:
a) uhradit společnosti Thomas Cook sjednanou cenu služeb dle podmínek uvede-
ných v článku IV těchto Podmínek;
b) poskytnout společnosti Thomas Cook nezbytnou součinnost, která je zapotřebí 
k zajištění služeb, především pravdivě a úplně uvádět údaje požadované ve smlouvě, 
včetně jakýchkoliv změn takových údajů, a předložit další doklady (žádosti o udělení 
víz, fotografie apod.) podle oprávněných požadavků společnosti Thomas Cook;
c) řídit se informačními materiály, které upřesňují konkrétní podmínky pro zájezd či 
jednotlivou službu, a ústními pokyny průvodce či stálého zástupce společnosti Tho-
mas Cook v místě pobytu, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, včetně před-
pisů dopravců a ubytovatelů;
d) nahlásit účast cizích státních příslušníků;
e) zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně 
zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje;
f) předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15ti let a mladší 
18ti let čerpá služby bez jeho doprovodu a dohledu;
g) bez zbytečného odkladu sdělovat společnosti Thomas Cook své stanovisko k pří-
padným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb;
h) převzít od společnosti Thomas Cook doklady potřebné pro čerpání služeb a do-
stavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi po-
žadovanými doklady;
i) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu 
i pro tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud 
je vyžadováno), příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové 
povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si obstarat, veš-
keré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník;
j) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které 
jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy;
k) v případě změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto ustanovení spolu s původ-
ním zákazníkem společně a nerozdílně odpovídat za zaplacení ceny zájezdu a úhradu 
nákladů, pokud cestovní kanceláři v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou;
l) v případě odstoupení od smlouvy oznámit své odstoupení způsobem uvedeným 
v článku IX těchto Podmínek.

VI. PráVa a POVINNOStI SPOLEČNOStI thOMaS COOK
1. K právům a povinnostem zákazníka uvedeným v článku V těchto Podmínek se 
vztahují odpovídající práva a povinnosti společnosti Thomas Cook.

2. Společnost Thomas Cook je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka 
o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důle-
žité a které jsou společnosti Thomas Cook známy.

3. Společnost Thomas Cook není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec 
předem potvrzených a zaplacených služeb.

4. U zájezdu společnost Thomas Cook poskytne 7 dnů před zahájením zájezdu zá-
kazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro 
zákazníka důležité a které jsou jí známy, pokud nejsou obsaženy již v cestovní smlou-
vě, katalogu či nabídkovém listě.

VII. ZrUŠENÍ a ZMĚNY DOhODNUtÝCh SLUŽEB PřED JEJICh rEaLIZaCÍ ZE 
StraNY SPOLEČNOStI thOMaS COOK
1. Zrušení sjednaného zájezdu či jednotlivých služeb:
a) Společnost Thomas Cook je oprávněna zrušit zájezd či jednotlivé služby před zahá-
jením jejich čerpání v případě, že z jakýchkoliv objektivních důvodů nemůže dodržet 
podmínky smlouvy. Dále je společnost Thomas Cook oprávněna zrušit zájezd v přípa-
dě, že realizace zájezdu je podmíněna určitým minimálním počtem účastníků zájezdu 
uvedeným v katalogu zájezdů či jiné nabídce. Zrušení zájezdu z důvodu nedosažení 
minimálního počtu účastníků zájezdu je společnost Thomas Cook povinna písemně 
oznámit zákazníkovi u zájezdů v délce trvání nad 6 dní nejpozději do 20 dnů před za-
početím zájezdu, u zájezdů v délce trvání 2 – 6 dnů nejpozději do 7 dnů před zapo-
četím zájezdu, u 1 denních zájezdů do 48 hodin před započetím zájezdu.
b) Zruší-li společnost Thomas Cook zájezd či jednotlivé služby dle písm. a) tohoto odstav-
ce, má zákazník právo požadovat, aby mu byl společností Thomas Cook na základě nové 
smlouvy poskytnut jiný zájezd či služby nejméně v kvalitě odpovídající původnímu zájezdu 
či službě, může-li společnost Thomas Cook takový zájezd či jednotlivé služby nabídnout. 
Nedojde-li k uzavření nové smlouvy, je společnost Thomas Cook povinna bez zbytečného 
odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu nebo služby 
podle zrušené smlouvy. Dojde-li k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě 
smlouvy původní se považují za platby uskutečněné na základě nové smlouvy. Je-li cena 
zájezdu či služby nižší než již uskutečněné platby, je společnost Thomas Cook povinna 
tento rozdíl bez zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit.
c) Dále je společnost Thomas Cook oprávněna zrušit zájezd či jednotlivé služby v dů-
sledku neodvratitelné události, které ani při vynaložení veškerého úsilí, které na ní lze 
rozumně požadovat, nemohla zabránit.
d) Zruší-li společnost Thomas Cook zájezd z jiného důvodu než nedosažení minimál-
ního počtu účastníků zájezdu nebo než z důvodu uvedeného pod písm. c) tohoto 
odstavce ve lhůtě kratší než 20 dní před započetím zájezdu, je povinna uhradit zá-
kazníkovi smluvní pokutu ve výši 10 % ceny zájezdu. Právo na náhradu škody zákaz-
níka tím není dotčeno.

2. Změna dohodnutého zájezdu nebo jednotlivých služeb:
a) Změny, které nejsou změnou podmínek smlouvy, a odchylky jednotlivých služeb 


