
Cestovní a platební podmínky 
Sezona 2011/2012 
Tyto cestovní a platební podmínky jsou součástí s námi uzavřené cestovní smlouvy. U cestovních nabídek jsou 
částečně poskytovány výkony za zvláštních podmínek, které jsou vyjmenovány v katalogu u popisu výkonů. 
Seznamte se s nimi prosím v katalogu. Důležitá prosba: poté co jste rezervovali, uvádějte prosím u veškeré 
korespondence, resp. dotazů číslo Vaší cestovní smlouvy. 
 
1. Uzavření cestovní smlouvy 
1.1. S Vaším přihlášením k cestě na základě našich prospektů nám závazně nabízíte uzavření cestovní smlouvy. 
Cestovní smlouva se uskutečňuje přijetím přihlášení z naší strany v Oberurselu. O přijetí, jež nevyžaduje žádnou 
zvláštní formu, Vás informujeme zasláním potvrzení o cestě/faktury. Cestovní agentury vystupují pouze jako 
zprostředkovatelé. 
1.2. Pokud Vám nejsou při telefonickém objednávání k dispozici naše cestovní a platební podmínky, zašleme 
Vám je s potvrzením o cestě/fakturou. 
1.3. Odlišuje-li se obsah potvrzení cesty/faktury od obsahu přihlášení, jsme na tuto nabídku vázáni po dobu 10 
dnů. Smlouva na základě této nové nabídky se uskuteční, pokud  během této lhůty deklarujete její  přijetí, což se 
může stát i platbou, pokud jsme Vás při zaslání na tuto změnu upozornili. 
1.4. Okamžitě nás prosím uvědomte, pokud jste jako přihlašovatel cesty nedostal od nás Vaše cestovní 
dokumenty nejpozději 5 dnů před nástupem cesty. V tomto případě, za předpokladu Vaší platby, Vám okamžitě 
zašleme Vaše dokumenty nebo Vám je při leteckých cestách vydáme na odletovém letišti, nejdříve jeden den 
před odletem, proti předložení potvrzení o platbě.  
 
2. Platba  
2.1. Během jednoho týdne po obdržení potvrzení o cestě/faktury je splatná domluvená a na potvrzení o 
cestě/faktuře (resp. na popřípadě přiloženém převodním příkazu/složence) vykázaná záloha. Tato činí 25%, u 
lodních cest 20%, jakož i (od 1. srpna 2010) u cest z programů Thomas Cook Last Minute a Neckermann Reisen 
Last Minute 30% (zaokrouhleno nahoru na celá €) z celkové ceny faktury, pokud nebylo před uzavřením smlouvy 
dohodnuto jinak. Platba pojistného je splatná se zálohou. Platba zbývající částky je splatná bez opětné výzvy 40 
dnů před nástupem cesty. Pokud jste nám dali Váš písemný souhlas k platbě vrubopisem nebo platíte kreditní 
kartou – pokud takovou možnost nabízíme – dojde k včasnému odúčtování z Vašeho konta k termínům 
splatnosti. Pokud volíte způsob platby „převodem”, účtujeme jednorázový poplatek € 3 a očekáváme připsání 
částky k dohodnutým termínům splatnosti. V každém případě Vám bude před platbou /odúčtováním předáno 
nebo zasláno  potvrzení o pojištění, neboť Vaše platby zaplacené na cenu cesty jsou podle §651 k BGB pojištěny 
proti insolvenci. Potvrzení o pojištění Vám bude zasláno s potvrzením o cestě/ fakturou. 
2.2. Není-li možné z důvodu nízkého krytí Vámi jmenovaného konta odúčtování dohodnuté částky k termínu 
splatnosti, jsme oprávněni, odúčtovat si u vrubopisu tímto nám vzniklé vícenáklady € 16,83. U kreditní karty činí 
účtované vícenáklady € 15,-. 
2.3. Pokud není zaplacena částka dohodnuté zálohy i po prodlení nebo kompletní cena cesty k nástupu cesty, 
opravňuje nás to k rozvázání cestovní smlouvy a k vyúčtování náhrady škody ve výši příslušných poplatků za 
odstoupení, ovšem za předpokladu, že neexistovala již v tomto okamžiku závada cesty opravňující k odstoupení. 
2.4. Pokud je cesta,  přes učiněnou dohodu, placena teprve při vyzvedávání cestovních dokladů na servisní 
přepážce, jsme oprávněni uplatnit za tímto vzniklé dodatečné výdaje servisní poplatek € 20,- za každý případ. 
Pokud neprovedete platby v domluvených termínech a my Vás proto musíme upomínat, jsme oprávněni uplatnit 
paušál za náklady na upomínku ve výši € 25,-. 
3. Výkony, ceny 
3.1. Pro rozsah smluvních výkonů jsou závazné popisy výkonů v našich popisech cest tak, jak se staly podkladem 
smlouvy, jakož i údaje v potvrzení o cestě/faktuře, které se k těmto vztahují. Vedlejší dohody, které mění rozsah 
smluvních výkonů, musí být výslovně potvrzeny. 
3.2. Vaše cesta začne a skončí – podle Vámi rezervované délky pobytu – k termínům odjezdu a příjezdu 
vypsaných v popisu výkonů. 
3.3. Letenky nebo mimořádné jízdenky platí pouze pro cestovní dny na nich uvedené. Pokud si přejete změnu, 
snažíme se Vám poskytnou za úhradu náhradní přepravu. 
3.4. Pokud nevyužijete jednotlivé, Vámi placené výkony z Vámi zaviněných důvodů,  můžeme Vám poskytnout 
částečnou náhradu pouze tehdy, pokud poskytovatel výkonů vystaví dobropis, avšak ne tehdy, pokud se jedná o 
zcela bagatelní výkony. 
3.5. Pokud není výslovně jinak uvedeno, platí ceny na osobu pro ubytování v 2-lůžkových pokojích, resp. pro 
rezervovanou kategorii kabiny nebo pro ubytování v typu prázdninového bytu, který jste rezervovali.  
3.6. Dětská sleva: děti do 2 let (u cest vlakem do 4 let) mohou být bez nároku na vlastní sedadlo v letadle nebo 
na lůžko ve vlaku přepravovány při charter letech zdarma, u linkových letů za cenu do 70 € podle nabídky, pokud 
s jedním dítětem spolucestuje jedna doprovázející dospělá osoba. Dosáhne-li dítě během cesty věku 2 let, platí 
při rezervaci podmínky a ceny pro děti od 2 let. Náklady, které vzniknou v hotelech pro děti do 2 let, se platí přímo 
na místě. Na křížových plavbách nemohou být děti do 2 let přepravovány. Rozhodujícím pro všechny slevy je věk 
při nástupu cesty. Pokud není jinak popsáno, ubytujeme jedno dítě v doprovodu jednoho, plně platícího hosta v 
dvoulůžkovém pokoji, v doprovodu dvou hostů v dvoulůžkovém pokoji s přistýlkou, v apartmá nebo v suitě. Bez 
slev: příplatky, které vycházejí z přepravní tabulky, jako např. letištní, letové příplatky, příplatky za přistupování (s 
výjimkou vlakových cest) a příplatky za Vámi vybraný hotel na dálkových cestách. Další podrobnosti ke slevám 



najdete v příslušně platných prospektech. 
3.7. Když chcete Vaši cestu prodloužit, obraťte se včas na naše vedení cesty. Takovéto prodloužení je možné 
pouze pokud není Váš pokoj obsazen. Zpětný let probíhá potom v rámci ještě volných míst. Pokud je na základě 
prodloužení nutná změna původně rezervovaného letiště, nevzniká žádný nárok na náhradní přepravu. Cena za 
prodloužení se počítá, pokud není jinak vypsáno, podle sezónní ceny prodlouženého týdne v našem katalogu. 
 
4. Změny cen a výkon ů 
4.1. Změny nebo odchylky jednotlivých cestovních výkonů od dohodnutého obsahu cestovní smlouvy, které jsou 
nutné po uzavření smlouvy, a které od nás nebyly zaviněny věrolomně a z nekalého úmyslu, jsou povoleny jenom 
potud, pokud se nejedná o podstatné odchylky a změny a nenaruší se jimi celkový charakter rezervované cesty. 
Pokud mají změněné výkony nedostatky, zůstávají eventuální nároky na náhradu škody nedotčené. Informujte se 
prosím nejpozději do 24 hodin, ale ne dříve než 48 hodin před zpětným letem, resp. zpětnou přepravou u našeho 
vedení cesty o přesných časech letu, resp. přepravy.  
4.2. Pokud musí být za předpokladů předcházejícího ustanovení 4.1., odst. 1, proveden let nebo přeprava z 
našeho podmětu nebo podmětu přepravní společnosti k jinému, než potvrzenému letišti nebo cílovému místu, 
přebíráme náklady náhradní přepravy – minimálně do výše jízdného vlakem 2. třídou – k původně potvrzenému 
letišti/cílovému místu. 
4.3 Vyhrazujeme si změnit odpovídajícím způsobem v cestovní smlouvě dohodnutou cenu v případě navýšení 
přepravních nákladů nebo plateb určitých výkonů, jako přístavních a letištních poplatků podle následujícího. 
Navýší-li se při uzavírání cestovní smlouvy platné přepravní náklady, zvláště ceny pohonných hmot, tak můžeme 
navýšit cenu cesty v míře podle následujícího propočtu:  
a) Při navýšení vztaženém na sedadlo, můžeme od Vás požadovat navýšenou částku. 
b) V ostatních případech se dělí od přepravní společnosti pro přepravní prostředek požadované dodatečné 
přepravní náklady počtem sedadel dohodnutého dopravního prostředku. Takto zjištěnou navýšenou částku na 
jednotlivé místo od Vás můžeme požadovat. 
Pokud nám jsou navýšeny poplatky, jako přístavní nebo letištní poplatky, proti stavu při uzavíraní cestovní 
smlouvy, může být navýšena cena cesty o odpovídající, poměrnou částku. Navýšení je přípustné pouze tehdy, 
pokud mezi uzavřením smlouvy a dohodnutým termínem cesty uplynula doba delší než 4 měsíce a okolnosti 
vedoucí k navýšení ceny nenastaly před uzavřením smlouvy a při uzavírání smlouvy pro nás nebyly 
předvídatelné. 
V případě dodatečné změny ceny cesty od nás budete neprodleně informováni. Cenová navýšení od 20. dne 
před nástupem cesty jsou neúčinná. Při navýšení ceny o více než 5% jste oprávněni k bezplatnému odstoupení 
od cestovní smlouvy nebo vyžadovat minimálně stejně hodnotnou cestu, pokud jsme schopni Vám nabídnout ze 
své nabídky takou cestu bez navýšení ceny. Tato práva musíte uplatnit neprodleně po prohlášení o navýšení 
ceny. 
4.4. V předcházejícím odstavci jmenovaná práva máte i v případě podstatné změny cesty a musí být také 
uplatněna neprodleně po oznámení o podstatných změnách. 
 
5. Odstoupení, zm ěna rezervace, náhradní osoba 
5.1. Před počátkem cesty můžete od cesty kdykoliv odstoupit. Odstoupení musí být deklarováno s udáním čísla 
Vaší cestovní zakázky. Ve Vašem vlastním zájmu a k zabránění vzniku nedorozumění Vám naléhavě 
doporučujeme, deklarovat odstoupení  písemně. Rozhodující pro okamžik odstoupení je doručení prohlášení o 
odstoupení u TC Touristik GmbH. 
5.2. Odstoupíte-li od cestovní smlouvy nebo nenastoupíte-li cestu (např. pro zmeškané spoje), můžeme 
požadovat přiměřenou náhradu za provedené přípravy na cestu a naše náklady. Při výpočtu náhrady se 
zohledňují obvykle možné uspořené výdaje a obvykle možné jiné využití cestovních služeb. Je Vám ponecháno 
na vůli prokázat, že nevznikly žádné nebo podstatně menší náklady, než jsou vykazovány předcházejícími 
paušály nebo pravidly pro storno poplatky v katalogu. 
5.3. Výše se řídí podle ceny cesty. Zpravidla činí paušály za odstoupení, které musíme požadovat v případě 
Vašeho odstoupení od cesty za každého přihlášeného účastníka, vždy za každou osobu, resp. ubytovací 
jednotku, v procentech z ceny cesty nebo nájmu: 
 
5.3.1 a) u leteckých cest  
do 42 dnů před zahájením cesty 25% 
od 41. do 30. dne před zahájením cesty 30% 
od 29. do 22. dne před zahájením cesty 35% 
od 21. do 15. dne před zahájením cesty 45% 
od 6. do 3. dne před zahájením cesty 70% 
od 2. do 1. dne před zahájením cesty 80% 
v den nástupu cesty nebo nenastoupení  90% 
b) u Neckermann Reisen "last minute", Fortuna 
do 30 dnů před zahájením cesty 40% 
od 29. do 22. dne před zahájením cesty 55% 
od 21. do 15. dne před zahájením cesty 65% 
od 14. do 7. dne před zahájením cesty 75% 
od 6. do 3. dne před zahájením cesty 85% 



od 2. dne před zahájením cesty až do dne nástupu cesty, včetně 95% 
c) při rezervacích z katalogu „Neckermann Preisknüller“ u  leteckých cest 
do 42. dnů před počátkem cesty 25% 
od 41. do 30. dne před počátkem cesty 30% 
od 29. do 22. dne před počátkem cesty 35% 
od 21. do 15. dne před počátkem cesty 45% 
od 14. do 7. dne před počátkem cesty 65% 
od 6. do 3. dne před počátkem cesty 70% 
od 2. do 1. dne před počátkem cesty 80% 
v den nástupu nebo nenastoupení na cestu 90% 
 
5.3.2 při vlastní doprav ě, vlakových a autobusových cestách (mimo prázdninových bytů) 
do 22. před počátkem cesty 25% 
od 21. do 15. dne před počátkem cesty 30% 
od 14. do 7. dne před počátkem cesty 45% 
od 6. do 1. dne před počátkem cesty 55% 
v den nástupu cesty nebo nenastoupení 75% 
mimo katalog „Care“, zde účtujeme: 
od 6. do 1. dne před počátkem cesty 70% 
v den nástupu cesty nebo nenastoupení 90% 
d) u prázdninových bytů za byt 
do 45 dnů před domluveným počátkem nájmu 20% 
od 44. do 35. dne před domluveným počátkem nájmu 50% 
od 34. dne před domluveným počátkem nájmu, jakož i při nenastoupení 80% 
 
5.3.3 u cest z katalogu City & Events  
do 42. dne před počátkem cesty 25% 
do 30. dne před počátkem cesty 30% 
do 22. dne před počátkem cesty 35% 
od 21. do 15. dne před počátkem cesty 45% 
od 14. do 7. dne před počátkem cesty 65% 
od 6. do 3. dne před počátkem cesty 70% 
od 2. do 1. dne před počátkem cesty 80% 
v den nástupu cesty nebo nenastoupení  90% 
Náklady na vstupenky na koncerty, divadla, opery muzikály, plesy, prohlídkové trasy a 
ostatní mimořádné výkony nemohou být nahrazeny, resp. musí být zaplaceny v plné výši. 
 
5.3.4  při rezervacích z katalogu Nordamerika  
a) okružní cesty autobusem a pronajatým vozidlem, hotely, apartmány & vily, výlety, městské okružní jízdy, 
vstupenky, transfery a další cesty sestavené dle přání klienta 
do 42 dnů před počátkem cesty 25% 
od 41. do 30. dne před počátkem cesty 30% 
od 29. do 22. dne před počátkem cesty 35% 
od 21. do 15. dne před počátkem cesty 45% 
od 14. do 7. dne před počátkem cesty  65% 
od 6. do 3. dne před počátkem cesty  70% 
od 2. do 1. dne před počátkem cesty  80% 
v den nástupu cesty nebo nenastoupení 90% 
b) obytný automobil 
do 1. dne před nastoupením cesty / počátkem nájmu EUR 33,00 za každý poukaz na pronajaté vozidlo (Voucher). 
Náhrada při předčasném vrácením pronajatého vozidla není možná. 
c) u okružních cest  
až do 61. dne před počátkem cesty 10% 
od 60. do 30. dne před počátkem cesty 50% 
od 29. do 15. dne před počátkem cesty 75% 
od 14. dne nebo při nenastoupení 90%   
 
5.3.5 Storno podmínky pro lety dle „sestaveného itineráře klienta“  jsou jmenované na příslušné stránce katalogu. 
Zohledněte prosím, že poplatky za storno a změnu rezervace se mohou u jednotlivých leteckých společností a 
tarifních podmínek hodně lišit. Celá řada zvláštních tarifů neumožňuje vůbec žádné změny rezervace a storna. 
Přesné podmínky se dovíte při rezervaci Vašeho letu. 
5.3.6 Je-li z katalogů rezervováno a kombinováno více výkonů se samostatnými cenami (např. let a okružní 
cesta), tak se zjišťují storno poplatky samostatně a sčítají se. 
5.3.7 Odlišné storno poplatky za výlety, vstupenky a jiné cestovní stavební kameny jsou uvedeny u jednotlivých 
nabídek a mají přednost před zde jmenovanými. 
5.3.8 80% u  samostatných letů v linkovém provozu, pokud není let součástí paušální nebo kombinované cesty a 
storno poplatek se pro tyto cesty počítá podle předcházejících pravidel.  



5.3.9 U rezervací z program ů Neckermann Reisen XNEC  je cesta sestavována podle Vašich přání podle 
„packaging“ principu. K tomu jsou využívány mimořádné tarify poskytovatelů výkonů (např. leteckých společností, 
hotelů), které nemohou být vraceny, takže jsou dohodnuty zvláštní paušály za odstoupení: 
od dne rezervace až do 15 dne před počátkem cesty 70% 
od 14. dne před počátkem cesty až do dne nástupu cesty, včetně 90 % 
Změna XNEC-rezervace na základ ě Vašeho p řání týkající se termínu cesty, cíle cesty, zp ůsobu p řepravy a 
odletového letišt ě není možná. 
U cestovních výkonů od XNEC Vám budeme účtovat při jmenování náhradní osoby/změně jména poskytovatelem 
služeb uplatněné vícenáklady. Jako manipulační poplatek vznikají dodatečné náklady ve výši EURO 33,00 na 
osobu. 
5.3.10 Paušály se vztahují na cenu cesty nebo nájmu a zaokrouhlují se vždy nahoru na celá EUR. 
5.4. Prosíme Vás, sdělujte Vaše přání na změny Vaší cestovní agentuře teprve po obdržení Vašeho potvrzení 
cesty /faktury s udáním čísla Vaší cestovní zakázky. 
Jsou-li po rezervaci cesty měněny např. termín cesty, ubytování, odletové letiště nebo nástupní železniční 
stanice, uplatňujeme u leteckých, jakož i auto, vlakových a autobusových cest do 30 dnů před nástupem cesty 
poplatek € 33,- za osobu, u prázdninových bytů do 45 dnů před nástupem cesty € 33,- za byt, při dodatečné 
rezervaci dalších spolucestujících v prázdninových bytech € 33 za každou prováděnou změnu, u lodních cest do 
91 dnů před nástupem cesty € 60,-. Změny XNEC-rezervací nejsou možné. 
Pozdější změny jsou možné pouze po předcházejícím odstoupení od Vámi rezervované cesty. Změny rezervací z 
pevných rezervací na předběžné rezervace, jakož i změny rezervace druhu přepravy a cesty, jakož i cíle cesty 
nejsou možné. 
5.5. Nastoupí-li na místo ohlášeného účastníka náhradní osoba, jsme oprávněni požadovat vícenáklady vzniklé 
účastí třetí osoby. Účastník cesty ručí společně s náhradní osobou jako společní dlužníci za cenu cesty. Můžeme 
odmítnout změnu osoby na místě cestujícího, pokud tato nesplňuje mimořádné podmínky cesty nebo je její účast 
v rozporu s právními předpisy nebo úředními nařízeními. 
Vícenáklady činí zpravidla € 33,- na osobu, u prázdninových bytů za provedenou změnu, u lodních cest € 45,- za 
osobu (u City- & Events podle příslušného výpočtu). U linkových letů a letů dle Vašich přání z programů podle 
stavebnicového principu jsou změny rezervace a jména možné pouze jako nové rezervace a pouze pokud jsou k 
dispozici volná místa (a po zpětném zaslání již popř. vystavené letenky). Před vystavením letenky činí 
vícenáklady € 33 za osobu. Náklady za zm ěny rezervace a zm ěny jména  po vystavení letenky jsou závislé 
na zvoleném letovém tarifu. N ěkteré mimo řádné tarify nepovolují žádné zm ěny rezervace nebo storna. 
Vaše cestovní agentura Vás bude p řed rezervací informovat o p říslušných pravidlech.  
5.6. Pokud rezervovaly dvě nebo více osob společně lodní kabinu nebo dvou- nebo vícelůžkový pokoj a na místo 
odstoupivšího účastníka nenastoupí žádná náhradní osoba, jsme oprávněni vyžadovat plnou cenu za pokoj nebo, 
pokud je to možné, ubytovat zůstávajícího účastníka jiným způsobem. 
5.7. Při stornech musí být vráceny již vydané letenky na linkové lety, vlakové a ostatní jízdenky, protože jinak 
musíme účtovat plnou cenu. 
 
6. Cestovní pojišt ění 
Pojištění nákladů za odstoupení od cesty, jakož i zdravotní cestovní pojištění nejsou zahrnuta v ceně cesty. 
Naléhavě Vám doporučujeme uzavření těchto pojištění, a sice bezprostředně při rezervaci cesty. Pro Vaši 
celkovou bezpečnost doporučujeme uzavření speciálního balíčku cestovního pojištění u Europäische 
Reiseversicherung AG. Můžete se o tom blíže informovat inzeráty v našich katalozích nebo v cestovní agentuře. 
Pokud nastane pojistná událost, musí být ihned informována Europäische Reiseversicherung AG, 81605 
Mnichov. Vyřizování škody není v naši kompetenci. 
 
7. Odstoupení ze strany cestovní kancelá ře 
Při nedosažení výslovně vypsaného a v potvrzení o cestě uvedeného minimálního počtu účastníků jsme 
oprávněni odřeknout tuto cestu až do šesti týdnů před počátkem cesty. Platby uhrazené na cenu cesty budou 
neprodleně vráceny. V tomto případě Vám přísluší práva, jmenovaná v posledním odstavci bodu 4.3. 
 
8. Záruka  
8.1. Není-li cestovní výkon poskytnutý vůbec nebo v intencích smlouvy, potom můžete  požadovat během 
přiměřené doby nápravu. Jsme oprávněni poskytovat nápravu ve formě stejného nebo hodnotnějšího náhradního 
výkonu. Avšak můžeme tuto nápravu odmítnout, pokud by vyžadovala nepřiměřené výdaje. Po návratu z cesty 
můžete uplatňovat snížení ceny cesty, pokud nebyly cestovní výkony poskytnuty v souladu se smlouvou a 
nezanedbáte-li z vlastní viny oznámit nám, jako cestovní kanceláři, na místě tyto závady. Je-li cesta následkem 
závady podstatně narušena a my jsme neprovedli v přiměřené lhůtě nápravu nebo stanovení lhůty pro nápravu 
není nutné, protože náprava není možná nebo je odmítnuta nebo je okamžitá výpověď smlouvy opodstatněna 
mimořádnými zájmy z Vaší strany, tak můžete, ve vlastním zájmu nejlépe písemně, cestovní smlouvu v rámci 
zákonných ustanovení vypovědět. 
8.2. Při eventuálním výskytu narušení výkonů jste povinni v rámci zákonných ustanovení učinit vše, aby jste 
přispěli k  zabránění vzniku škody nebo byla eventuálně vzniklá škoda co možná nejnižší. Pokud dojde ke ztrátě 
nebo poškození Vašich zavazadel při letecké cestě, musíte bezpodmínečně podat na místě Oznámení o škodě 
(P.I.R.) u té letecké společnosti, která prováděla přepravu. Podle přepravních podmínek leteckých společností je 
Oznámení o škodě zpravidla předpokladem pro prosazení Vašich nároků. Jinak musíte vyrozumět naše vedení 



cesty o ztrátě, poškození nebo špatném přesměrování cestovních zavazadel. Za ztrátu, resp. poškození cenných 
předmětů nebo peněz v zapsaných zavazadlech nepřebíráme žádné ručení. 
8.3. Naše vedení cesty není oprávněno k uznávání nároků. 
 
9. Ručení, proml čení 
9.1. Neručíme za narušení výkonů, ublížení na zdraví a věcné škody v souvislosti s výkony, které jsou pouze 
zprostředkovávány jako cizí výkony (např. sportovní akce, výlety, pronájmy aut, apod.), a které jsou v popisu 
cesty a potvrzení cesty výslovně označeny jako cizí výkony, i při účasti vedení cesty na těchto mimořádných 
akcích. 
9.2. Naše ručení z cestovní smlouvy za škody, které nejsou škodami tělesnými, je omezeno na výši trojnásobku 
ceny cesty, 1. pokud nebyla škoda cestovního hosta zaviněna jak záměrně, tak ani z hrubé nedbalosti nebo 2. 
pokud jsme zodpovědní za škodu vzniklou cestujícímu jenom kvůli vině poskytovatele výkonů. 
9.3. Naše ručení je vyloučeno nebo omezeno, platí-li pro cestovní výkony poskytované poskytovatelem výkonu 
mezinárodní dohody nebo z takových vycházející zákonné předpisy, podle kterých je jeho ručení rovněž 
vyloučeno nebo omezeno. 
9.4. Za všechny nároky na náhradu škody uplatňované z nedovoleného jednání, které se nezakládají na úmyslu 
nebo hrubé nedbalosti, ručíme vždy na zákazníka a cestu za věcné škody do výše trojnásobku ceny cesty. Nad 
tuto výši jdoucí možné nároky podle Montrealské úmluvy v souvislosti s cestovními zavazadly zůstávají 
nedotčené. V této souvislosti doporučujeme uzavření kompletního nebo základního pojištění ve Vaší cestovní 
agentuře nebo u naši letištní přepážky. 
9.5. a) Veškeré v úvahu připadající smluvní nároky kvůli neposkytnutí cesty v souladu se smlouvou u nás musíte 
uplatnit, pokud možno písemně, nejpozději  během jednoho měsíce po smluvně domluveném konci cesty. 
Tato lhůta platí i pro ohlášení poškození zavazadel nebo opožděném doručení v souvislosti s lety podle 8.2., když 
se uplatňují nároky na základě § 651 c odst. 3, § 651 d, § 651 e odst. 3 a 4 BGB. Nárok na náhradu škody musí 
být uplatněn kvůli poškození zavazadel během 7 dnů, kvůli zpoždění zavazadel během 21 dnů po jejich vydání.  
b) Nároky z nedovoleného jednání, pokud se nejedná o ublížení na zdraví, musíte u nás uplatnit pokud možno 
písemně během jednoho měsíce po smluvně sjednaném ukončení cesty 
c) Při ublížení na zdraví z nedovoleného jednání u nás musíte uplatnit nároky během jednoho měsíce po smluvně 
sjednaném konci cesty, pokud jste měli povědomost o poškozovateli nebo o události způsobující škodu během 
smluvního trvání cesty nebo jste takovou povědomost museli mít.  
Po uplynutí předcházejících lhůt můžete tyto nároky uplatnit pouze tehdy, pokud jste nemohli dodržet lhůtu bez 
vlastního zavinění.  
9.6. Smluvní nároky cestujícího jsou promlčeny po jednom roce, počínaje dnem, kterým měla být podle smlouvy 
ukončena cesta. Nároky z nedovoleného jednání, pokud se nejedná o ublížení na zdraví nebo omezení osobní 
svobody, jsou promlčeny po jednom roce, počínaje dnem, kterým měla být podle smlouvy ukončena cesta, pokud 
nedošlo ke zranění úmyslně. V ostatním platí zákonná ustanovení. Probíhají-li jednání o Vámi uplatňovaných 
nárocích, je promlčecí lhůta pozastavena dokud nedojde z Vaši nebo naši strany k odmítnutí pokračovat v 
jednáních. K promlčení dojde nejdříve 3 měsíce po ukončení pozastavení promlčecí lhůty. Nároky na náhradu 
škody kvůli ublížení na zdraví nebo usmrcení z nedovoleného jednání jsou promlčené po 3 letech.  
 
10. Pasová, vízová a zdravotní ustanovení 
10.1. Dbejte prosím na naše informace k pasovým, vízovým a zdravotním předpisům země do které chcete 
vycestovat, neboť za dodržování těchto ustanovení jste sami zodpovědní. Všechny újmy vzniklé jejich 
nedodržováním jdou k Vaší tíži, ledaže bychom Vás neinformovali nebo informovali špatně. Tyto informace platí 
pro občany Spolkové republiky Německo, pokud jsou vlastníky od ní vystaveného pasu nebo občanského 
průkazu. Pokud jste cizincem nebo vlastníkem cizího pasu, musíte často zohledňovat jiná ustanovení. Zjistěte si 
tyto prosím u příslušného konzulátu. 
10.2. Neručíme za včasné udělení a doručení nutných víz od příslušných diplomatických zastoupení, když jste 
nás pověřili jejich obstaráním, ledaže bychom byli zodpovědní za toto zpoždění. 
10.3. Technická zařízení v zahraničí neodpovídají vždy německému standardu. Sledujte proto bezpodmínečně 
eventuální uživatelské pokyny. 
 
11. Informa ční povinnosti o identit ě provád ějící letecké spole čnosti 
EU-vyhláška o povinnosti informování leteckých pasažérů o identitě provádějící letecké společnosti (EU 2111/05) 
nás zavazuje, informovat Vás při rezervaci o identitě provádějící(ch) letecké(ých) společnosti(í) všech, v rámci 
rezervované cesty poskytovaných výkonů letecké přepravy. Pokud není při rezervaci provádějící letecká 
společnost ještě jistá, jmenujeme Vám tu leteckou společnost, resp. ty letecké společnosti, která(é) bude(ou) let 
pravděpodobně provádět. Jakmile víme, která letecká společnost bude let provádět, budeme Vás o tom 
informovat. V případě výměny Vám oznámené provádějící letecké společnosti Vás budeme o výměně informovat. 
Provedeme neprodleně přiměřené kroky k zajištění toho, aby jste byli o možné výměně co nejrychleji informováni. 
Společná listina EU je ke zhlédnutí na internetové stránce www.neckermann-reisen.de.  
 
12. Ochrana dat a obecná ustanovení 
12.1. Zjišťování a zpracování všech osobních dat probíhá podle německých zákonných předpisů k ochraně 
osobních dat. Zjišťují se a na naše partnery se dále předávají pouze taková osobní data, která jsou nutná pro 
uskutečnění cesty. Jejich a naši pracovníci jsou při utajení dat zavázání k mlčenlivosti. 



Proti dalšímu využívání Vašich osobních dat k reklamním účelům a/nebo proti předávání dat k reklamním účelům 
můžete kdykoliv vznést námitku sdělením na Thomas Cook AG, oddělení DMS, Thomas-Cook-Platz 1, 61440 
Oberursel. Po obdržení Vaší námitky okamžitě zastavíme další zasílání reklamních prostředků, včetně našeho 
katalogu a/nebo Vaše data nebudou k reklamním účelům předávána dále. Je-li Vaše cesta financována kreditem, 
provádíme za účelem prověření kreditu a sledování bonity, jakož i k marketingovým účelům výměnu dat s 
ostatními poskytovateli výkonů v rámci koncernu a popř. s Schufa a firmou Informa GmbH, Freiburger Str. 7, 
75179 Pforzheim. Přitom jsou zohledněny Vaše ochraně podléhající zájmy. Předávání dat na státní místa nebo 
úřady je prováděno pouze v rámci platných zákonných předpisů. 
Celní orgány USA zavázaly ze zákona všechny letecké společnosti k poskytování letových a rezervačních dat 
každého pasažéra. Tato data jsou od celních úřadů USA využívána výhradně k bezpečnostním účelům. 
12.2. Všechny údaje v našich prospektech jsou zveřejňovány s výhradou zákonných nebo úředních povolení. 
Detaily těchto prospektů odpovídají stavu při vydání tiskem. 
12.3. Se zveřejněním nových prospektů ztrácí všechny naše předcházející publikace ke stejným cestovním cílům 
a termínům svoji platnost. 
12.4. Zjevné tiskové a početní chyby nás opravňují ke zpochybnění cestovní smlouvy. 
 
Cestovní kancelář: 
TC Touristik GmbH  
Thomas-Cook-Platz 1 
61440 Oberursel 
 


