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Všeobecné smluvní podmínky pro zájezdy společnosti Thomas Cook Austria AG 
organizované pořadateli označenými zkratkami OES a OGO: 
 
Cestovní a platební podmínky (ARB 1992) 
 
Úprava v souladu s novelou zákona o ochraně spotřebitelů BGBl. č. 247/93 a s pozměňovacím 
zákonem zákona o záruce BGBI. I č. 48/2001 
 
O prováděcích předpisech pro cestovní kanceláře (článek 6, gem. BGB1. II č. 401/98) se společně radí 
poradní orgán pro spotřebitelskou politiku Spolkového ministerstva pro zdraví, sport a ochranu 
spotřebitelů v souladu s čl. 73 odst. 1 GewO 1994 a článkem 8 nařízení spolkového ministra 
hospodářství ve znění z roku 1994. Cestovní kancelář může vystupovat jako zprostředkovatel (sekce 
A) a/nebo jako pořadatel (sekce B). Zprostředkovatel přejímá závazek usilovat o zajištění naplnění 
nároku na služby jiných osob (pořadatelů, dopravních podniků, provozovatelů hotelů atd.). Pořadatel 
je firma, která nabízí buď více turistických služeb za paušální cenu (paušální zájezd / zájezd), nebo 
slibuje poskytnutí jednotlivých turistických služeb jakožto vlastních služeb, k čemuž většinou 
poskytuje vlastní prospekty, nabídky apod. Firma, která vystupuje jako pořadatel zájezdu, může být 
také činná jako zprostředkovatel v případě zprostředkování externích služeb (např. volitelný výlet v 
místě pobytu), pokud tuto svoji funkci uvádí. Níže uvedené podmínky představují text smlouvy, 
kterou obvykle uzavírají cestovní kanceláře jako zprostředkovatelé (sekce A) nebo pořadatelé (sekce 
B) se svými klienty/cestujícími (pozn.: v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele). Zvláštní 
podmínky 
- zprostředkovaných pořadatelů zájezdu, 
- zprostředkovaných dopravních služeb (např. vlaková, autobusová, letecká a lodní doprava) a 
- jiných zprostředkovaných poskytovatelů služeb mají přednost. 
 
 
A. Cestovní kancelář jako zprostředkovatel 
Na níže uvedených podmínkách se zakládá smlouva (smlouva o obstarání věci), kterou uzavírá klient 
se zprostředkovatelem.  
 
1. Rezervace / uzavření smlouvy 
Rezervaci je možno provést písemně nebo ústně (i na dálku). Ústní rezervace (rezervace na dálku) by 
měly být cestovní kanceláří neprodleně písemně potvrzeny. 
Cestovní kanceláře vystaví doklady o rezervaci obsahující podstatné údaje o objednávce klienta s 
odkazem na nabídku, která je podkladem pro uzavřenou rezervaci (katalog, prospekt). 
Zprostředkovatel  je povinen s ohledem na vlastní službu a na službu, již zprostředkovává jménem 
pořadatele podle bodu 6 prováděcích předpisů pro cestovní kanceláře, odkazovat na konkrétní 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZÁJEZDU, prokazatelně upozornit na odchylné podmínky zájezdu a tyto 
v případě uzavření smlouvy klientovi předat. Jsou-li zprostředkovávány služby zahraničních firem 
(poskytovatelů služeb, pořadatelů zájezdu), může být použito zahraniční právo. Osoba, která za sebe 
nebo za třetí osobu uzavírá rezervaci, se tímto stává objednavatelem a přejímá bez dalšího vysvětlení 
závazky vyplývající z objednávky vůči cestovní kanceláři (platby, odstoupení od smlouvy, atd.). Při 
rezervaci může cestovní kancelář požadovat poplatek za zpracování a platbu (minimální) zálohy. 
Doplatek a náhrada výdajů uhrazených v hotovosti (telefonní poplatky, dopisní náklady) jsou vůči 
cestovní kanceláři splatné při vydávání cestovních dokumentů (mimo osobních dokumentů) daného 
pořadatele nebo poskytovatele služeb. Cestovní firmy, které přejímají rezervace, jsou povinny 
cestujícímu při uzavření smlouvy nebo bezprostředně po něm předat potvrzení o cestovní smlouvě 
(potvrzení zájezdu). 



 
2. Informace a jiné vedlejší služby 
2.1. Informace o pasových, vízových, devizových, celních a zdravotně-policejních předpisech 
Předpokládá se, že je známou skutečností, že pro cestování do zahraničí je zpravidla třeba platný 
cestovní pas. Cestovní kancelář je povinna informovat klienta o konkrétních dodatečných 
zahraničních pasových, vízových a zdravotně-policejních předpisech pro vstup do země a na požádání 
rovněž o devizových a celních předpisech, pokud je tyto možné na území Rakouska zjistit. V ostatních 
případech je klient za dodržování těchto předpisů sám odpovědný. Dle možností přebírá cestovní 
kancelář za úplatu obstarání případně potřebného víza. Na požádání a dle možností sděluje cestovní 
kancelář informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti a osoby s dvojí 
státní příslušností. 
2.2. Informace o cestovní službě 
Cestovní kancelář je povinna službu pořadatele zájezdu nebo poskytovatele služeb s ohledem na 
zvláštnosti dané zprostředkované služby a na okolnosti panující v dané cílové zemi nebo cílové 
destinaci zprostředkovat podle svého nejlepšího vědomí. 
 
3. Právní postavení a odpovědnost 
Odpovědnost cestovní kanceláře se vztahuje na 
- pečlivý výběr daného pořadatele nebo poskytovatele služeb a pečlivé vyhodnocení získaných 
zkušeností; 
- bezchybné provedení služeb včetně odpovídajících informací předaných klientovi a vydání 
cestovních dokumentů; 
- prokazatelné předávání oznámení, prohlášení a plateb mezi klientem a zprostředkovanou firmou a 
naopak (například pokud jde o změny sjednané služby a sjednané ceny, prohlášení o odstoupení od 
smlouvy, reklamace). 
Cestovní kancelář neručí za realizaci jí zprostředkované či obstarané služby. Cestovní firma je povinna 
klienta v potvrzení zájezdu uvědomit o doslovném znění názvu firmy (názvu produktu), adrese 
pořadatele zájezdu a případně poskytovatele pojištění, pokud tyto údaje nejsou již uvedeny v 
prospektu, katalogu nebo v jiných detailních reklamních materiálech. Neinformuje-li klienta o těchto 
skutečnostech, vystupuje vůči němu jako pořadatel či poskytovatel služeb. 
 
4. Vadné plnění 
Nesplní-li cestovní kancelář povinnosti vyplývající pro ni ze smluvního poměru, je povinna klientovi 
nahradit v důsledku toho vzniklou škodu, neprokáže-li, že škoda vznikla bez jejího úmyslného zavinění 
nebo hrubé nedbalosti. V případě porušení smlouvy na základě menšího zavinění je cestovní kancelář 
povinna klientovi nahradit v důsledku toho vzniklou škodu až do výše provize ze zprostředkovaného 
obchodu. 
 
 
B. Cestovní kancelář jako pořadatel 
Na níže uvedených podmínkách se zakládá smlouva ‒ dále nazývaná jako cestovní smlouva, kterou 
rezervující uzavírá s pořadatelem buď přímo, nebo s využitím zprostředkovatele. V případě přímého 
uzavření smlouvy přejímá pořadatel zprostředkovatelské povinnosti dle smyslu. Pořadatel v zásadě 
uznává konkrétní VŠEOBECNÉ CESTOVNÍ PODMÍNKY, jejichž odchylky je povinen zjevně uvést ve 
všech svých detailních reklamních materiálech v souladu s bodem 6 prováděcích předpisů. 
 
1. Rezervace / uzavření smlouvy 
Cestovní smlouva mezi rezervujícím a pořadatelem se stává platnou v okamžiku, kdy dojde k dohodě 
ohledně podstatných součástí smlouvy (cena, služba a termín). Tímto vznikají klientovi práva a 
povinnosti. 
 
2. Změna v osobě účastníka zájezdu 



Změna v osobě účastníka zájezdu je možná ve chvíli, kdy náhradní osoba splní všechny požadavky pro 
účast, a může probíhat dvěma způsoby. 
2.1. Postoupení nároku na cestovní službu 
Závazky rezervujícího z cestovní smlouvy zůstávají platné v případě, že všechny nebo jednotlivé 
nároky z této smlouvy postoupí ve prospěch třetí osoby. V tomto případě nese rezervující vzniklé 
vícenáklady. 
2.2. Převedení zájezdu 
Je-li klientovi bráněno nastoupit cestu, může převést smluvní závazek na jinou osobu. Převedení je 
pořadateli nutno oznámit buď přímo, nebo prostřednictvím zprostředkovatele v rámci přiměřené 
lhůty před termínem zahájení zájezdu. Pořadatel zájezdu může předem stanovit konkrétní lhůtu. 
Převádějící osoba a nabyvatel solidárně ručí za dosud nevyrovnané poplatky a za případné 
vícenáklady vzniklé převodem. 
 
3. Obsah smlouvy, informace a jiné vedlejší služby 
Kromě informačních povinností, jež má i zprostředkovatel (tedy informace o pasových, vízových, 
devizových, celních a zdravotně-policejních předpisech), má pořadatel povinnost dostatečně 
informovat o jím nabízené službě. Popisy služeb v katalogu nebo prospektu platném v okamžiku 
rezervace a další zde uvedené informace jsou předmětem cestovní smlouvy, ledaže by při rezervaci 
bylo ujednáno jinak. Doporučuje se však taková ujednání provádět vždy písemně. 
 
4. Zájezdy se zvláštními riziky 
V případě zájezdů se zvláštními riziky (například v případě expedic) neručí pořadatel za následky, 
které vzniknou v důsledku rizika, stane-li se tak mimo rozsah jeho povinností. Povinnost pořadatele 
zájezdu zájezd pečlivě připravit a pečlivě vybrat osoby a firmy pověřené provedením jednotlivých 
služeb zůstává nedotčena. 
 
5. Právní základ v případě vadného plnění 
5.1. Záruka 
Klient má při neprovedení nebo při vadném provedení služby nárok na záruku. Klient je srozuměn s 
tím, že mu pořadatel na místě jeho nároku na změnu nebo snížení ceny v přiměřené lhůtě poskytne 
nezávadnou službu nebo závadnou službu napraví. Náprava může být sjednána tak, že je nedostatek 
odstraněn, nebo je poskytnuta rovnocenná nebo hodnotnější náhradní služba, která je výslovně 
odsouhlasena klientem. 
5.2. Náhrada škody 
Poruší-li pořadatel nebo jeho pomocníci zaviněně povinnosti, které pořadateli vyplývají ze smluvního 
poměru, je pořadatel povinen klientovi nahradit v důsledku toho vzniklou škodu. Musí-li pořadatel 
zájezdu přebírat odpovědnost za další osoby jakožto za své zaměstnance, ručí – s výjimkou případů 
škod na zdraví – pouze v případě, že neprokáže, že tito nezpůsobili škodu úmyslně nebo z hrubé 
nedbalosti. Kromě případů úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti neručí pořadatel zájezdu za 
předměty, které běžně nejsou brány s sebou, s výjimkou případů, že tyto převzal při znalosti 
okolností do úschovy. Klientovi se proto nedoporučuje brát s sebou předměty významné hodnoty. 
Dále se doporučuje předměty, které klienti vzali s sebou, pečlivě uschovat. 
5.3. Oznámení nedostatků 
Klient je povinen všechny nedostatky v plnění smlouvy, které během zájezdu zjistí, neprodleně 
nahlásit zástupci pořadatele. V takovém případě se předpokládá, že si je existence zástupce 
pořadatele vědom a že mu je tento na místě bez vynaložení nepřiměřeného úsilí dostupný. Není-li 
nedostatek oznámen, nemění se nic na nárocích klienta na záruku popsaných v bodě 5.1. 
Neoznámení je však možno považovat za spoluvinu, a případné nároky klienta na náhradu škody tak 
mohou být omezeny. Pořadatel je však povinen klienta písemně buď přímo, nebo prostřednictvím 
zprostředkovatele o této oznamovací povinnosti předem informovat. Stejně tak musí být klientovi 
zároveň objasněno, že zanedbání oznamovací povinnosti nemá vliv na jeho nároky na záruku, ale že 
může být považováno za spoluvinu. V případě, že na místě není reprezentant pořadatele, se 



doporučuje o nedostatcích informovat buď daného poskytovatele služeb (například hotel, letecká 
společnost), nebo přímo pořadatele a požadovat nápravu. 
5.4. Zvláštní zákony o odpovědnosti 
Při leteckých zájezdech ručí pořadatel mimo jiné v souladu s Varšavskou úmluvou a její dodatečnou 
úmluvou, při vlakových a autobusových zájezdech v souladu se zákonem o povinné odpovědnosti v 
souvislosti se železniční a automobilovou dopravou (Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz). 
 
6. Uplatňování případných nároků 
Za účelem usnadnění uplatňování nároků se klientovi doporučuje nechat si o neprovedení služby 
nebo o jejím závadném provedení vystavit písemné potvrzení, případně si zajistit doklady, důkazy, 
svědky. Nároky spotřebitelů na záruku mohou být uplatněny do 2 let. Nároky na náhradu škody jsou 
promlčeny po uplynutí 3 let. V zájmu cestujícího se doporučuje uplatnit nároky bezprostředně po 
návratu ze zájezdu přímo u pořadatele nebo prostřednictvím zprostředkovatelské cestovní kanceláře 
vzhledem k tomu, že s rostoucí prodlevou je třeba počítat se zhoršenou prokazatelností. 
 
7. Odstoupení od smlouvy 
7.1. Odstoupení od smlouvy ze strany klienta před zahájením zájezdu 
a) Odstoupení od smlouvy bez stornovacího poplatku 
Bez ohledu na zákonně vymezená práva na odstoupení od smlouvy může klient v následujících 
případech před zahájením poskytování služby odstoupit od smlouvy, aniž by vůči němu pořadatel 
mohl uplatňovat nároky: 
Změní-li se zásadním způsobem podstatné součásti smlouvy, k nimž patří i cena zájezdu. Zmaření 
sjednaného cíle nebo charakteru zájezdu je v každém případě takovým zásadním pozměněním 
smlouvy. Pořadatel je povinen buď přímo, nebo prostřednictvím zprostředkovatelské cestovní 
kanceláře klientovi změnu smlouvy bezprostředně objasnit a poučit ho o jeho možnosti změnu 
smlouvy buď přijmout, nebo od smlouvy odstoupit; klient musí svoji možnost volby realizovat 
neprodleně. Má-li pořadatel zavinění na rozhodnutí zákazníka odstoupit od smlouvy v odůvodněném 
případě, je pořadatel klientovi povinen nahradit škodu. 
b) Nárok na náhradní službu 
Nevyužije-li klient možnosti odstoupit od smlouvy dle písm. a) a při stornování pořadatele zájezdu 
bez zavinění klienta místo zpětného uzavření smlouvy požadovat její naplnění prostřednictvím účasti 
na jiném, srovnatelném zájezdu, je-li pořadatel schopen tuto službu poskytnout. 
Kromě možnosti volby má klient nárok také na odškodnění v důsledku nenaplnění smlouvy, s 
výjimkou případů uvedených v bodě 7.2. 
c) Odstoupení od smlouvy se stornovacím poplatkem 
Stornovací poplatek se vyměřuje jako procentní sazba ceny zájezdu a jeho výše se řídí okamžikem 
odstoupení od smlouvy a konkrétním druhem zájezdu. Cenou zájezdu, případně paušální cenou, se 
rozumí celková cena smluvně sjednané služby. 
Klient je ve všech případech, s výjimkou případů uvedených pod písm. a), při odvedení stornovacího 
poplatku oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě nepřiměřené výše stornovacího poplatku může 
tento být vyměřen soudně. 
Dle druhu zájezdu platí na osobu následující sazby stornovacích poplatků: 
1. Zvláštní lety (charter), skupinové zájezdy ‒ IT (skupinové paušální zájezdy linkovou dopravou), 
zájezdy s autobusovými společnostmi (vícedenní zájezdy) 
do 30.  dne před zahájením zájezdu 10 %; 
od 29. do 20.  dne před zahájením zájezdu 25 %; 
od 19. do 10.  dne před zahájením zájezdu 50 %; 
od 9. do 4.  dne před zahájením zájezdu 65 %; 
od 3.  dne (72 hodin) před zahájením zájezdu 85 % 
 ceny zájezdu. 
2. Individuální zájezdy ‒ IT (individuální paušální zájezdy linkovou dopravou), zájezdy s železničními 
společnostmi (s výjimkou zvláštních vlaků) 



do 30.  dne před zahájením zájezdu 10 %; 
od 29. do 20.  dne před zahájením zájezdu 15 %; 
od 19. do 10.  dne před zahájením zájezdu 20 %; 
od 9. do 4.  dne před zahájením zájezdu 30 %; 
od 3.  dne (72 hodin) před zahájením zájezdu 45 % 
 ceny zájezdu. 
Pro ubytování v hotelu, rekreační objekty, lodní zájezdy, jednodenní autobusové zájezdy, zvláštní 
vlaky a zájezdy linkovými lety za zvláštní tarify platí zvláštní podmínky. Tyto jsou uvedeny v 
podrobném programu. 
Prohlášení o odstoupení od smlouvy 
Při odstoupení od smlouvy je třeba zohlednit následující skutečnosti: 
Klient (objednatel) může cestovní kanceláři, u níž byl zájezd rezervován, kdykoliv oznámit, že 
odstupuje od smlouvy. Stornování se doporučuje provést 
- prostřednictvím doporučeného dopisu nebo 
- osobně se současným písemným prohlášením. 
d) Nenastoupení cesty (No-show) 
K nenastoupení cesty dojde, nedostaví-li se klient k odjezdu, protože nechce na zájezd jet, nebo 
zmešká-li odjezd v důsledku své nedbalosti nebo v důsledku nehody. Ukáže-li se dále, že klient 
zbývající cestovní služby nemůže nebo nechce nárokovat, je povinen při zájezdech dle písm. c) odst. 2  
(zvláštní lety atd.) zaplatit  85 %, při zájezdech dle písm. c) odst. 2  (individuální IT atd.) pak  45 % ceny 
zájezdu. V případě nepřiměřené výše sazeb uvedených výše mohou být tyto v konkrétních případech 
vyměřeny soudně. 
7.2. Odstoupení od smlouvy ze strany pořadatele před zahájením zájezdu 
a) Pořadatel je osvobozen od povinnosti splnit své smluvní závazky, není-li dosaženo minimálního 
počtu účastníků předem stanoveného v nabídce a klientovi bylo stornování písmeně sděleno v rámci 
lhůty uvedené v popisu zájezdu nebo v rámci následujících lhůt: 
- do 20.  dne před zahájením zájezdu u zájezdů delších než 6 dnů; 
- do 7.  dne před zahájením zájezdu u zájezdů dlouhých 2 až 6 dnů; 
- do 48 hodin před zahájením zájezdu u jednodenních zájezdů. 
Má-li pořadatel na nedosažení minimálního počtu účastníků vinu způsobenou větší než mírnou 
nedbalostí, může klient požadovat náhradu škody; výše této náhrady je paušálně stanovena s výší 
stornovacího poplatku. Uplatnění nároku na odškodnění přesahujícího tuto částku není vyloučeno. 
b) Ke stornování dojde zásahem vyšší moci, tedy na základě neobvyklých a nepředvídatelných 
událostí, na něž ten, kdo se na vyšší moc odvolává, nemá vliv a jejichž následkům navzdory řádné 
snaze nemohl zabránit. K těmto případům se však neřadí změna rezervace; řadí se sem ale  státní 
nařízení, stávky, války nebo stavy podobné válečným, epidemie, přírodní katastrofy atd. 
c) V případech uvedených pod písm. a) a b) obdrží klient zaplacenou částku zpět. Právo volby v 
souladu s bodem 7. odst. 1 písm. b) odst.  1 je mu k dispozici. 
7.3. Odstoupení od smlouvy ze strany pořadatele po zahájení zájezdu 
Pořadatel je osvobozen od povinnosti splnit své smluvní závazky v případě, že klient v rámci 
skupinového zájezdu průběh zájezdu hrubě nevhodným chováním bez ohledu na napomenutí nadále 
narušuje. V takovém případě je klient povinen, jedná-li se o jeho zavinění, uhradit pořadateli škodu. 
 
8. Změny smlouvy 
Změny služeb po zahájení zájezdu 
- Při změnách, za něž je odpovědný pořadatel, platí pravidla stanovená v bodě 5 (Právní základy v 
případě vadného plnění). 
- Dojde-li po zahájení zájezdu k situaci, kdy podstatná část smluvně sjednaných služeb není nebo 
nemůže být poskytnuta, musí pořadatel bez dalších poplatků přijmout přiměřená opatření, aby bylo 
zájezd nadále možné uskutečnit. Nemohou-li být takováto opatření přijata nebo nejsou-li klientem ze 
závažných důvodů akceptována, musí se pořadatel bez dalších poplatků postarat o rovnocennou 
možnost, díky níž by mohl být klient dopraven na místo odjezdu nebo na jiné, s ním domluvené 



místo. Kromě toho je pořadatel v případě neplnění nebo nedostatečného plnění smlouvy povinen 
poskytnout klientovi pomoc při překonávání těžkostí dle svých sil. 
 
9. Sdělování informací třetím osobám 
Informace o jménech účastníků zájezdu a místech pobytu cestujících nejsou sdělovány třetím 
osobám ani v naléhavých případech, ledaže by si cestující sdělení informace výslovně přál. Náklady 
vzniklé sdělením naléhavých zpráv jdou na vrub klienta. Proto se účastníkům zájezdů doporučuje, aby 
své příbuzné informovali o přesné adrese místa pobytu. 
 
10. Všeobecná ustanovení 
Body uvedené v sekci B ‒ 7.1. písm. c), dříve písm. b), odstoupení od smlouvy, 7.1. písm. d), dříve 
písm. c) (Nenastoupení cesty), a 8.1.  (Změny cen) jsou zaneseny jako nezávazná doporučení v 1 Kt 
718/91-3 a jako takové jsou uvedeny v kartelovém rejstříku pod číslem 25 Kt 793/96-3. 
 
 
Doplňující ustanovení k části B ARB 1992 („Cestovní kancelář jako pořadatel“) pro všechny zájezdy 
pořádané společností Thomas Cook Austria AG: 
Pečlivě si přečtěte následující text, který je spolu s částí B ARB 1992 obsahem s Vámi uzavírané 
cestovní smlouvy. Ustanovení části B ARB 1992, která nejsou výslovně uvedena v následujícím textu, 
nejsou součástí cestovní smlouvy. 
 
1. Rezervace / uzavření smlouvy / zaplacení ceny zájezdu 
Na základě popisu zájezdu v našich prospektech nebo na internetu nám podáním přihlášky k zájezdu 
závazně nabízíte uzavření cestovní smlouvy. Při rezervacích po internetu se přijetí přihlášky z naší 
strany uskuteční zasláním potvrzení o rezervaci. Při těchto rezervacích mohou být platby směřující k 
uhrazení dluhu zasílány výhradně nám. Při rezervaci, nejdříve však jedenáct měsíců před sjednaným 
koncem zájezdu, je ihned splatná záloha ve výši 10 %. Doplatek je třeba zaplatit nejdříve 20 dnů před 
zahájením zájezdu proti vydání cestovních dokumentů. Kompletní cestovní dokumenty obdržíte 14 až 
20 dnů před zahájením zájezdu. Nejsou-li Vám cestovní dokumenty doručeny nejpozději 5 dnů před 
zahájením zájezdu, neprodleně nás prosím o této skutečnosti informujte. Pokud nabízíme možnost 
platby kreditní kartou a Vy se jí při rezervaci rozhodnete využít nebo pokud nabízíme možnost inkasní 
platby a Vy jste nám udělili písemný souhlas, jsou finanční prostředky odepisovány z Vašeho účtu ve 
výše uvedených dnech splatnosti. Neuhradíte-li zálohu a/nebo doplatek v souladu se sjednanými 
lhůtami splatnosti, jsme oprávněni po neúspěšné upomínce a uplynutí dodatečně stanovené lhůty 
odstoupit od cestovní smlouvy. Lhůtu není třeba stanovovat, není-li s ohledem na obvyklé poštovní 
lhůty pro předání upomínky a s ohledem na obvyklé bankovní lhůty možno před zahájením zájezdu 
počítat s včasným přijetím platby. V tomto případě Vám budou naúčtovány stornovací poplatky v 
souladu s bodem 7 doplňujících ustanovení ARB 1992. Bez úplného uhrazení ceny zájezdu neexistuje 
nárok na poskytnutí cestovních služeb. Při rezervacích uskutečněných později než 8 dnů před 
zahájením zájezdu jsou cestovní dokumenty vydávány na letišti (servisní přepážka Thomas Cook 
Austria / Neckermann) po předložení přihlášky k zájezdu a dokladu o zaplacení v hotovosti 
potvrzeného bankou (razítko SB ani platba převodem nejsou možné). Toto platí pro paušální letecké 
zájezdy, ne pro rezervace zájezdů s vlastní dopravou – v takovémto případě obdržíte cestovní 
dokumenty e-mailem nebo faxem.  Platby v hotovosti jsou na letišti možné pouze ve výjimečných 
případech, například při krátkodobých rezervacích. Za vydání Vašich cestovních dokumentů na letišti 
zaplatíte servisní poplatek ve výši 3 eura na rezervaci. V případě zaplacení zájezdu na letišti se tento 
servisní poplatek zvyšuje na 23 eur na rezervaci. Zaplacení zájezdu kreditními kartami a inkasem je 
možné. Není-li kreditní karta krytá, účtujeme si poplatek za odmítnutí kreditní karty ve výši 15 eur. 
Není-li odpis finančních prostředků z karty možný, účtujeme si poplatek za stornování platby ve výši 
10 eur.  Při první  upomínce je účtováno 15 eur, při druhé  upomínce pak 25 eur. Máte-li otázky 
ohledně možností platby, obraťte se na nás. Změní-li se naše nabídka po vytištění katalogu nebo se 



změní internetová nabídka nebo je zjištěná tisková nebo písemná chyba, sdělíme Vám tyto odchylky 
(případně Vám je sdělí Vaše cestovní kancelář). 
 
2. Převedení zájezdu 
V některých případech může dojít k tomu, že v rámci linkového letu není možné převést letenku na 
jinou osobu. U zájezdů, jejichž součástí jsou linkové lety, závisí Vaše právo převést zájezd na jinou 
osobu na tom, zda může být letenka přerezervována. Není-li změna rezervace možná, sdělíme Vám 
tuto skutečnost v přiměřené lhůtě před zahájením zájezdu. 
 
3. Služby/ceny 
3.1. Dětské ceny: Pokud jsou doprovázeny dospělou osobou, mohou být děti mladší dvou let bez 
nároku na vlastní sedadlo v letadle při charterových letech přepravovány zdarma, při linkových letech 
pak za poplatek. Pokud dítě během cesty dovrší druhý 
3.2. Prodloužení pobytu na dovolené: Prodloužení pobytu na dovolené je možné pouze po konzultaci 
s naším cestovním průvodcem a při současné dostupnosti ubytování a pozdějších míst v letadle. U 
prázdninových pobytů delších než tři týdny vznikají náklady za místa v letadle, která jsou volná nebo 
která mají být udržována volná. Proto je možné naúčtovat poplatek za vyrovnání ceny letů. V 
linkovém leteckém provozu je třeba zohlednit zvláštní tarifní a prováděcí ustanovení. Případné 
rozdíly v ceně zájezdů mezi místními a zahraničními poskytovateli srovnatelných služeb jsou 
vyjádřeny různě dostupnou kapacitou. 
 
4. Záruka/odpovědnost 
U leteckých společností je míra ručení omezena částkami uvedenými v článku 22 Varšavské úmluvy a 
v článcích 21 a 22 Montrealské dohody. 
 
5. Změny zájezdu 
Přejete-li si po uskutečnění rezervace změny, pokud jde o termín zájezdu, destinaci, ubytování, 
způsob přepravy nebo odletové letiště, je na našem uvážení, zda tato přání zohledníme. Dojde-li k 
Vámi požadované změně, jsme oprávněni Vám naúčtovat nám vzniklé vícenáklady. V takovém 
případě se zavazujeme výši vzniklých vícenákladů přesně vyčíslit. Na osobu se při leteckých, 
automobilových, vlakových a autobusových zájezdech účtuje minimálně 40 eur za osobu do 30 dnů 
před zahájením zájezdu, za rekreační objekt do 45 dnů před zahájením zájezdu a za změnu při 
dodatečné rezervaci dalších spolucestujících v rekreačních objektech 40 eur. Nastoupí-li na místo 
nahlášeného účastníka náhradní osoba, jsme oprávněni požadovat náhradu vícenákladů, které nám 
vzniknou účastí náhradní osoby (minimálně 40 eur) za osobu, u rekreačních objektů pak za změnu.  
Změna rezervace z pevné rezervace na předběžnou rezervaci není možná. Se změnou v osobě 
cestujícího nemusíme souhlasit, pokud tato nesplňuje zvláštní požadavky ve vztahu k zájezdu, je v 
rozporu se zákonnými předpisy nebo úředními nařízeními. 
 
6. Informační povinnost, pokud jde o totožnost provozujícího leteckého dopravce 
V souladu s nařízením (EU) č. 2111/05 o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti 
provozujícího leteckého dopravce jsme při provádění rezervace povinni Vás informovat o totožnosti 
provozující letecké společnosti nebo společností u všech služeb souvisejících s leteckou přepravou v 
rámci rezervovaného zájezdu. Pokud v okamžiku rezervace totožnost provozující letecké společnosti 
ještě není známa, informujeme Vás o letecké společnosti nebo společnostech, které tento let 
pravděpodobně budou provozovat. Jakmile se dozvíme, která letecká společnost bude let 
provozovat, budeme Vás o této skutečnosti informovat. Dojde-li ke změně provozující letecké 
společnosti, budeme Vás o této skutečnosti rovněž informovat. Budeme neprodleně podnikat 
všechny adekvátní kroky, abychom zajistili, že o změně budete informováni, jak nejrychleji to bude 
možné. Černá listina je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/transport/ air-ban/list_de.htm oder 
über www.neckermann-reisen.at. 
 



7. Odstoupení od smlouvy se stornovacím poplatkem 
7.1. Pro následující druhy zájezdů platí místo stornovacích poplatků uvedených v bodech 7.1.c a 7.1.d 
ARB 1992 následující stornovací poplatky: 
7.2. a) Paušální letecké zájezdy z hlavních katalogů při rezervaci pokojů kategorií „R“, „T“ a „Y“: 
do 30 dnů před zahájením zájezdu 40 %; 
od 29.  dne do 22.  dne před zahájením zájezdu 55 %; 
od 21.  dne do 15.  dne před zahájením zájezdu 65 %; 
od 14.  dne do 7.  dne před zahájením zájezdu 75 %; 
od 6.  dne do 3.  dne před zahájením zájezdu 85 %; 
od 2.  dne až po den zahájení zájezdu včetně 95 %. 
b) Hotely a program na míru: 
do 30 dnů před zahájením zájezdu 10 %; 
od 29.  dne do 20.  dne před zahájením zájezdu 25 %; 
od 19.  dne do 10.  dne před zahájením zájezdu 50 %; 
od 9.  dne do 4.  dne před zahájením zájezdu 65 %; 
od 3.  dne do 1.  dne před zahájením zájezdu 85 %; 
při nenastoupení cesty 100 % ceny zájezdu. 
Den zahájení zájezdu se při výpočtu stornovacích poplatků nezapočítává. 
c) Rekreační objekty: 
do 45 dnů před zahájením zájezdu 10 %; 
od 44. do 30.  dne před zahájením zájezdu 50 %; 
od 29.  dne před zahájením zájezdu a v případě nenastoupení cesty 100 %. 
Den zahájení zájezdu se při výpočtu stornovacích poplatků nezapočítává. 
d) Městské zájezdy: 
do 30 dnů před zahájením zájezdu 10 %; 
od 29.  dne do 20.  dne před zahájením zájezdu 25 %; 
od 19.  dne do 10.  dne před zahájením zájezdu 50 %; 
od 9.  dne do 4.  dne před zahájením zájezdu 65 %; 
od 3.  dne do 1.  dne před zahájením zájezdu 85 %; 
při nenastoupení cesty 100 % ceny zájezdu. 
Den zahájení zájezdu se při výpočtu stornovacích poplatků nezapočítává. 
Ve všech případech uvedených po písm. a) až d) činí stornovací poplatek minimálně 40 eur. Všechny 
ostatní stornovací poplatky dle ARB 1992 jsou nadále užívány. 
7.3. V případě stornování je nutné vrátit zpět již vystavené letenky na linkové lety, jízdenky na vlak 
nebo jízdní doklady, jinak bychom museli účtovat plnou cenu. 
7.4. Rezervace z programu YOES 
V případě, kdy jsou při rezervaci sestavovány cestovní služby individuálně dle přání klienta do 
výsledného balíčku, uplatní se zpravidla zvláštní tarify jednotlivých poskytovatelů služeb (letecké 
společnosti, provozovatelé hotelů, firmy pronajímající vozy atd.), kteří v zásadě neumožňují refundaci 
v případě stornování. Na základě tohoto specifika zájezdu se uplatní následující sazby stornovacích 
poplatků: 
do 42 dnů před zahájením zájezdu: 55 %;  
od 41. do 30.  dne před zahájením zájezdu: 60 %;  
od 29. do 22.  dne před zahájením zájezdu: 65 %;  
od 21.  dne do 15.  dne před zahájením zájezdu: 70 %;  
od 14. do 7.  dne před zahájením zájezdu: 80 %;  
od 6. do 3.  dne před zahájením zájezdu: 85 %;  
od druhého dne před zahájením zájezdu do dne zahájení zájezdu:  90 %. 
7.5. U rezervací, jež obsahují účast na výletech nebo jiných zvláštních akcích (například koncertech 
nebo operách), se v případě stornování kromě sazeb stornovacích poplatků uvedených v bodech 7.1. 
až 7.4. účtuje 100 % ceny vstupenek/jízdenek na výlety nebo akce. 



7.6. Stornovací poplatky uvedené v bodech 7.1. až 7.5. jsou Vám naúčtovány pouze v případě, že v 
důsledku nekonání zájezdu nic neušetříme nebo nezískáme jiným uplatněním nebo úmyslně 
promeškáme možnost něco získat. Sdělíme Vám důvody, proč v důsledku nekonání zájezdu nic 
neušetříme nebo nezískáme jiným uplatněním nebo úmyslně promeškáme možnost něco získat. 
 
8. Odstoupení od smlouvy ze strany pořadatele před zahájením zájezdu 
Kromě bodu 7.2. ARB 1992 platí následující ustanovení: 
8.1. Kromě případů uvedených v bodě 7.2.a ARB 1992 jsme osvobozeni od povinnosti plnit smluvní 
závazky v případě, že jsme u zvláštních letů a skupinových zájezdů ‒ IT mohli klientům prodat méně 
než 50 % rezervovaných míst v rámci dané letecké linky, které byly předem stanoveny v nabídce, a 
odstoupili jsme od smlouvy ve lhůtách uvedených v bodě 7.2.a ARB 1992. 
8.2. Pokud jste zájezd rezervovali přímo u nás, oznámíme Vám stornování zájezdu písemně nebo, 
pokud jste nám sdělili svoji e-mailovou adresu nebo číslo faxu, e-mailem nebo faxem. Proběhla-li 
rezervace v cestovní kanceláři, a nám proto Vaše kontaktní údaje nejsou známy, zašleme prohlášení o 
odstoupení od smlouvy písemně, e-mailem nebo faxem cestovní kanceláři. 
 
9. Všeobecná ustanovení 
Nejste-li s některou službou spokojeni, což se, doufáme, nestane, ale nikdy to nelze stoprocentně 
vyloučit, zohledněte prosím ve svém vlastním zájmu, že na tuto skutečnost musíte neprodleně 
upozornit. Pouze v tomto případě máme možnost posoudit, zda může být zjednána náprava či zda 
Vám můžeme pomoci. V případě, že máte pocit, že došlo k vadnému plnění nebo nedostatkům, 
pokud jde o poskytované služby, obraťte se prosím neprodleně na naše zastoupení v místě. Uzavřeli 
jste s námi cestovní smlouvu o jednotlivých rezervovaných službách a tuto smlouvu nemůžete 
jednostranně měnit. Poskytovatelé služeb nám zpravidla účtují poplatky za prázdnou postel ve výši až 
100 % ceny. Toto platí také při předčasném odjezdu, protože za pokoje zpravidla ručíme. 
 
10. Použitý právní systém a místní příslušnost k soudu 
U smluv, které nejsou uzavírány se spotřebiteli, se použije rakouské právo a jako místně příslušný 
soud je stanoven soud ve Vídni 1030. 
 
11. Pojištění proti insolvenci 
U společnosti Zürich Versicherung AG, D-60252 Frankfurt nad Mohanem, jsme pod číslem pojistky 
701.014.973.670 uzavřeli povinné pojištění proti insolvenci pro pořadatele zájezdů v souladu s 
nařízením o pojištění cestovních kanceláří. Nejsme součástí žádné pojišťovací společnosti ve smyslu 
článku 8 RSV.Likvidátorem v případě insolvence je společnost AGA International S.A., pobočka 
Rakousko, Pottendorfer Straße 25-27, A-1120 Vídeň, telefon +43 1 525 03-7, fax +43 1 52503-999, e-
mail vertragsverwaltung@allianz-assistance.at.  Nahlášení všech nároků je třeba provést do 8 týdnů 
od vyhlášení případné insolvence u likvidátora, jinak nároky zanikají. 
 
12. Cestovní pojištění 
Pojištění nákladů na odstoupení od smlouvy není zahrnuto v ceně zájezdu. Pro Vaši bezpečnost Vám 
doporučujeme kompletní ochranu (pojištění nákladů na odstoupení od smlouvy, pojištění cestovních 
zavazadel, zahraniční cestovní zdravotní pojištění, pojištění mimořádných nákladů na zpáteční cestu, 
nákladů na repatriaci, včetně repatriace zdravotnickým tryskovým letadlem, pojištění soukromého 
povinného ručení). Za výhodných podmínek jsme uzavřeli rámcovou smlouvu se společností AGA 
International S.A., pobočka Rakousko, Vídeň. Bližší informace obdržíte v našich katalozích, v cestovní 
kanceláři nebo na našem call centru na telefonním čísle + 43 (0)820 - 89 1111 (0,20 eur/min.). Dojde-
li k pojistné události, je nutné neprodleně informovat společnost AGA International S.A., pobočka 
Rakousko, Pottendorfer Straße 25-27, A-1120 Vídeň, telefon +43 1 525 03-7, fax +43 1 52503-999, e-
mail vertragsverwaltung@allianz-assistance.at. Likvidace škody není předmětem naší činnosti. V 
případě, že jste se rozhodli pro balíček pojištění společnosti AGA International S.A., pobočka 
Rakousko, můžete využít následujících služeb pro zájezdy s maximální délkou 30 dnů: Pojištění 



nákladů na odstoupení od smlouvy, pojištění cestovních zavazadel, zahraniční cestovní zdravotní 
pojištění, pojištění mimořádných nákladů na zpáteční cestu, nákladů na repatriaci, včetně repatriace 
zdravotnickým tryskovým letadlem, pojištění soukromého povinného ručení. 
 
IMPRESSUM: 
THOMAS COOK AUSTRIA AG 
Ungargasse 59-61, 
A-1030 VÍDEŇ, Rakousko 
DVR-Nr. 0664537, FN 120 288w (HG Vídeň) 
Sídlo: Vídeň, UID-Nr.: ATU 15475108 
Společnost Thomas Cook Austria AG je do rejstříku provozovatelů Spolkového ministerstva 
hospodářství zanesena pod číslem 1998/0222. 
 
Stav k: září 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument byl přeložen na základě podmínek platných dne 13. 11. 2014. 
Aktuální verzi naleznete zde:  
http://www.neckermann-reisen.at/agb/veranstalter-agb/ 
 
Tento překlad je majetkem společnosti Thomas Cook s.r.o.! 

http://www.neckermann-reisen.at/agb/veranstalter-agb/

