
 

Bankrot skupiny Thomas Cook – Informace pro naše členy o právních a finančních důsledcích 

Exekutivní souhrn 

Tento dokument přináší informace o bankrotu skupiny Thomas Cook Group vyhlášeném dne 23. září 

2019 a o jeho důsledcích pro hotely. Obsahuje zejména podrobnosti o právních a finančních 

důsledcích týkajících se klientů, kteří v současné době pobývají v hotelech, o budoucích rezervacích a 

o případných náhradách. 

 

1) Právní/finanční důsledky pro hotely 

Směrnice EU o cestovních balíčcích (Package Travel Directive) stanovuje, že v případě bankrotu 

organizátora balíčku musejí členské státy zajistit to, aby organizátor balíčku poskytl záruku na 

refundaci zálohových plateb přijatých od spotřebitelů, na repatriaci spotřebitelů (a náklady na 

ubytování až do repatriace) a na zajištění pokračování čerpání balíčku, pokud již bylo plnění smlouvy 

zahájeno. Tento bezpečnostní mechanismus se může v jednotlivých zemích lišit (záruční fond, 

pojistný mechanismus, smíšený systém, atd.) 

Společnost Thomas Cook byla registrována ve Velké Británii, a proto se na ni vztahoval britský záruční 

systém provozovaný Úřadem pro civilní letectví (Civil Aviation Authority - CAA) v rámci systému 

ATOL. V důsledku toho bude nyní CAA/ATOL zodpovídat za turisty, kteří v současné době pobývají v 

hotelech, pokud jejich ubytování bylo součástí balíčku (t.j. let + hotel) zakoupeného od společnosti 

Thomas Cook. Za tyto turisty má nyní CAA/ATOL hotelům uhradit nezaplacené účty (rezervované 

prostřednictvím Thomas Cook UK) jde-li o spotřebitele, kteří aktuálně pobývají v hotelu, a tito turisté 

tak budou mít právo užít si plně svůj pobyt (až do repatriace), neboť za ně záruky přebírá systém 

CAA/ATOL. Toto opatření má zabránit tomu, aby spotřebitelé museli za stejnou službu platit dvakrát, 

a je zde přímo aplikována směrnice o cestovních balíčcích. 

Tato finanční záruka za spotřebitele však nepokrývá následující situace: 

 Zákazníci, kteří aktuálně pobývají v hotelu a prostřednictvím společnosti Thomas Cook si 

rezervovali pouze ubytování (protože se nejedná o balíček). 

 Business balíčky/cestující. 

 Zrušené budoucí rezervace a zákazníci přijíždějící po datu vyhlášení bankrotu. 

 Dřívější dluhy společnosti Thomas Cook z doby před jejím bankrotem. 

Pro žádnou z těchto situací, které nespadají do působnosti směrnice o cestovních balíčcích, 

neexistuje žádný právní mechanismus, což znamená, že hotely se budou muset dožadovat náhrad 

samy v rámci konkurzního řízení společnosti Thomas Cook (v mnoha případech u anglických soudů) 

nebo budou muset žádat úhradu přímo od klientů (v závislosti na konkrétní situaci). 



 

2) Koho kontaktovat ohledně zákazníků, jejichž rezervaci provedla společnost Thomas Cook UK 

V případě zákazníků, kteří si vytvořili rezervaci prostřednictvím společnosti Thomas Cook (UK) a kteří 

v současné době pobývají v hotelech jakožto součást cestovního balíčku (viz výše), by hotely mělo 

kontaktovat oddělení krizového řízení ATOL britského úřadu pro civilní letectví. Více k tomu v příloze 

tohoto dokumentu. 

Hotely, které dosud nebyly kontaktovány a které splňují podmínku pro případnou náhradu (t.j. mají 

hosty, kteří nejsou součástí žádného „business“ balíčku a v době vyhlášení bankrotu aktuálně 

pobývají v hotelu - viz výše), se mohou obrátit přímo na CAA (MH-Ground@caa.co.uk / tel: +44 (0) 

1733 224 502 / www.atol.org.uk). 

 

3) Případy turistů, jejichž rezervace byla provedena prostřednictvím jiných dceřiných 

společností/značek společnosti Thomas Cook v EU  

Skupina Thomas Cook měla mnoho dceřiných společností a poboček legálně zřizovaných v různých 

zemích EU. Některé z těchto dceřiných společností/poboček/značek mohou být ovlivněny bankrotem 

skupiny, což může mít vliv na smlouvy uzavřené s hotely a na pobyty klientů. Vzhledem ke 

skutečnosti, že se situace každým dnem vyvíjí, je obtížné poskytnout přesný obraz aktuálního stavu. 

Zdá se však, že některé z těchto subjektů si již zažádaly o vyhlášení úpadku: 

 V Německu: Neckermann Reisen a Öger Tours 

 V Nizozemsku: Thomas Cook Netherlands/Neckermann Reisen 

 V Belgii: Thomas Cook Belgium a Neckermann Belgium 

Rovněž to vypadá, že pobočky/značky Thomas Cook v severských zemích dosud fungují normálně. 

V případě, že hotely mají klienty, jejichž rezervace byla provedena jinými dceřinými 

společnostmi/značkami společnosti Thomas Cook registrovanými mimo území Spojeného království, 

a že tyto dceřiné společnosti/značky byly přihlášeny do konkurzu, systém CAA/ATOL za ně 

neodpovídá, neboť určitou finanční odpovědnost zde mohou nést národní záruční fondy (nebo 

pojišťovací mechanismy) těch zemí, v nichž byly takové dceřiné společnosti/značky zřízeny. 

Proto by se v případě zákazníků (těch, co nejsou „business“ cestujícími), kteří pobývají v hotelu v 

rámci cestovního balíčku a jejich rezervace byla provedena prostřednictvím jedné z těch místních 

dceřiných společností/značek jež se během pobytu klientů dostaly do úpadku, měly hotely při řešení 

jakýkoli finančních problémů souvisejících s pobytem klientů obracet na příslušné národní garanční 

fondy nebo pojistné mechanismy. 

Shromáždili jsme několik příkladů záručních fondů, které budou jednat v případě, že některá místní 

dceřiná společnost/značka skupiny Thomas Cook zkrachuje a požádá o aktivaci fondu s cílem chránit 

svoje zákazníky, kteří uvízli v zahraničí. Pokud vyhlásí platební neschopnost některá místní dceřiná 

společnost/značka skupiny Thomas Cook, pak toto jsou subjekty, jež je třeba v souvislosti 

s příslušnými zákazníky kontaktovat. Stejně tak jako v případě turistů cestujících s Thomas Cook UK 
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však mají případný nárok na finanční odškodnění pobytů zákazníků pouze ty případy, které spadají do 

oblasti působnosti směrnice o cestovních balíčcích. 

Vezměte také prosím na vědomí, že není vždy možné příslušný subjekt identifikovat, neboť některé 

země se rozhodly místo záručního fondu využívat pojistný mechanismus. 

 

Příklady záručních fondů, které mohou jednat v případě bankrotu značek/dceřiných společností 

Thomas Cook registrovaných mimo Spojené království 

 
Belgie/Lucembursko 
Garantiefonds Reizen - Fonds de Garantie Voyages - cestovní záruční fond (GFG) 
Metrologielaan 8 Avenue de la Métrologie 
B-1130 Brussel/Bruxelles 
Tel: +32 2 240 68 00 
Fax: +32 2 240 68 08 
E-mail: mail@gfg.be  
www.gfg.be  
 
Francie 
Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) 
15 Avenue Carnot 
F-75017 F-75017 
Tel: +33 144 09 25 3 
Fax: +33 144 09 88 0 
E-mail: info@apst.travel  
www.apst.travel  
 
Holandsko 
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) 
Admiraliteitskade 73 
NL-3063 ED Rotterdam 
Tel: +31 10 414 63 7 
Fax: +31 10 242 03 6 
E-mail: sgr@sgr.nl  
www.sgr.nl  
 
Švýcarsko 
Garantiefonds der Schweizer Reisebranche / Fonds de la la branche suisse du voyage 
(GF-FG) 
Etzelstrasse 42 
CH-8038 ZÜRICH 
Tel: +41 44 488 10 7 
Fax: +41 44 488 10 7 
E-mail: info@garantiefonds.ch 
www.garantiefonds.ch 
 
Norsko 
Reisegarantifondet (RGF) 
Mailbox 227 Sentrum 
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N-4001 Stavanger 
Tel: +47 51 85 99 40 
Fax: +47 51 85 99 31 
E-mail: firmapost@rgf.no  
www.rgf.no  
 
Dánsko 
Rejsegaranti Fonden 
Røjelskær 11, 3. sal 
2840 Holte 
Tel: + 45 87 83 33 
 
Maďarsko 
Pojistný systém provozovaný maďarským živnostenským úřadem (MKEH) 
 
Česká republika 
Nový (červenec 2018) garanční fond provozovaný z pověření Ministerstva pro regionální rozvoj - 
http://www.sfrb.cz/garancni-fond/ 
 
Německo 
U německých značek/dceřiných společností skupiny Thomas Cook zajišťuje odškodnění spotřebitelů 
pojišťovna KAERA AG, www.kaera-ag.de  
KAERA AG má pro Německo pověření od pobočky Zurich Insurance plc. 
 

4) A co další situace a budoucí smlouvy uzavřené prostřednictvím společnosti Thomas Cook a jejích 

dceřiných společností nebo značek, které se ocitly v platební neschopnosti? 

Jak bylo uvedeno výše, pouze ty situace, na které se vztahuje směrnice o cestovních balíčcích, mohou 

mít nárok na náhrady vyplácené záručními fondy a podobnými pojišťovnami, které spotřebitelům 

umožní užívat si pobyt, aniž by jej museli hradit dvakrát. To však neplatí pro jiné situace. 

Proto lze rezervace na budoucí pobyty, které byly vytvořeny jakožto součást cestovních balíčků 

zakoupených od společnosti Thomas Cook, považovat za zrušené (pokud nebyly subdodavatelsky 

zadány jinému nezávislému TO/TA. Např. některé rezervace společnosti Neckermann byly v 

některých zemích ve skutečnosti provedeny prostřednictvím společnosti Expedia). V podobných 

případech neexistuje žádný automatický mechanismus pro získání finanční náhrady. Hotely proto 

budou proto muset posoudit, zda se mohou/musejí domáhat náhrady v rámci formálního 

konkurzního řízení skupiny Thomas Cook Group (nebo jejích místních dceřiných společností/značek). 

 

5) Žádost o informace od národních asociací k posouzení budoucích opatření 

Vzhledem k vážnosti situace (která je důsledkem takto velkého bankrotu) pro tento sektor vyzýváme 

členy HOTREC, aby se podělili se sekretariátem HOTREC (alexis.waravka@hotrec.eu ) o následující 

informace: 

 Zda byly hotely ve Vaší zemi kontaktovány záručním fondem/pojišťovnou v souvislosti s 

pobytem spotřebitelů cestujících v rámci cestovního balíčku (např. let + hotel), který 
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prodávala společnost Thomas Cook nebo její dceřiné společnosti/místní značky, a pokud ano, 

jaký byl obsah takové komunikace; 

 Zda se ve Vaší zemi dostaly další místní dceřiné společnosti/značky společnosti Thomas Cook 

do platební neschopnosti v návaznosti na bankrot skupiny; 

 Pokud je k dispozici, odhad počtu/podílu hotelů ovlivněných tímto bankrotem ve Vaší zemi, či 

případných ztrát vyplývajících ze zrušení všech smluv po bankrotu. 

 

* * * 

 

  



PŘÍLOHA 

 

  

Skupina pro spotřebitele a trhy - Consumers and Markets Group 

Krizové řízení ATOL 

 

23. září 2019 

POUZE ELEKTRONICKOU POŠTOU 

 

Vážená paní, vážený pane, 

Důležité upozornění týkající se bankrotu skupiny Thomas Cook - Thomas Cook Retail Ltd ATOL 0020 

- Thomas Cook Tour Operations Ltd ATOL 1179 - Future Travel Ltd ATOL 5704 - Freedom Travel 

Group Ltd ATOL 6042 - TCCT Retail Ltd ATOL 10585 – v řízení ke dni 23/09/2019 

Píši Vám v zastoupení skupiny pro otázky spotřebitelů a trhů zřízené Úřadem pro civilní letectví (Civil 

Aviation Authority - CAA), což je britská vládní agentura se sídlem v Londýně. CAA provozuje 

prostřednictvím trustu Air Travel Trust (ATT) systém finanční ochrany pro ty zákazníky, kteří si od 

držitelů licence Air Travel Organizer's License (ATOL) zakoupili zájezdy obsahující leteckou dopravu. 

Trust ATT převzal z tohoto titulu odpovědnost za zákazníky skupiny Thomas Cook Group od 

okamžiku, kdy skupina Thomas Cook Group ukončila ke dni 23. 9.1919 svoji obchodní činnost. 

ATT má informace, že Vaše společnost uzavřela smlouvu se skupinou Thomas Cook Group o 

poskytování ubytovacích služeb jejím zákazníkům. ATT Vás tedy prosí o spolupráci v tom smyslu, aby 

zákazníci skupiny Thomas Cook Group mohli nadále pokračovat ve svém pobytu, aniž by byli žádáni o 

opětovné uhrazení Vámi poskytovaných služeb. 

Za všechny zákazníky skupiny Thomas Cook Group, kteří v současné době využívají zájezdy obsahující 

leteckou dopravu, Vám ATT v souladu s podmínkami uvedenými v tomto dopise uhradí sazby 

účtované za poskytované služby dle smlouvy, kterou jste se skupinou Thomas Cook Group uzavřeli, a 

to ode dne příjezdu spotřebitelů až do jejich plánovaného data odjezdu. 

Souhlasím s podmínkami této záruky: ___________________________________ 

Podepsán:_________________________________ 



Jméno:__________________________ 

Pozice:__________________________ 

Jménem:______________________________ 

Typ poskytované služby:__________________________ 

Datum:__________________________ 

Podpisem této dohody stvrzujete, že nebudete zákazníkům služby účtovat. 

 

Jakmile od Vás obdržíme podepsanou dohodu, zašlete prosím trustu ATT fakturu na níže uvedenou 

adresu; Vaše faktura musí být obdržena do jednoho roku od data bankrotu skupiny Thomas Cook. 

ATT proto musí obdržet Vaši fakturu nejpozději do 22/09/2020. Podmínkou nabídky ATT uhradit tyto 

částky je to, že spolu s fakturou předložíte i kopii původní smlouvy (smluv) uzavřené mezi Vámi a 

společností Thomas Cook Group. K těmto podkladům by měl být přiložen rovněž vyplněný rozpis 

cestujících zpracovaný přesně ve formátu přiložené šablony. 

Trust ATT nemůže proplácet: 

 zpětné dluhy týkající se dřívějších zákazníků; 

 jakékoliv pokoje přidělené skupině Thomas Cook, avšak neobsazené; 

 nároky spotřebitelů, kteří si koupili pouze ubytování bez zakoupení letu; 

 jakékoli položky, které nejsou zahrnuty ve smluvní ceně; 

 nároky spotřebitelů, které již skupina Thomas Cook Group proplatila; 

 nároky zákazníků skupiny Thomas Cook, kteří dorazili až po datu bankrotu. 

ATT Vám zaplatí co nejdříve po obdržení Vaší faktury, pokud tato bude obsahovat všechny 

požadované informace. Obvykle by to mělo být do 40 dnů ode dne přijetí faktury. 

Pokud dodavatelé jakožto třetí strana uzavřeli smlouvu přímo se společností Thomas Cook Group, 

ATT zaplatí těmto dodavatelům přímo, pokud si to oni sami písemně nevyžádají jinak. 

Platba bude provedena výhradně bankovním převodem. Abyste trustu ATT umožnili provedení 

převodu na Váš účet, uveďte prosím na faktuře svoje úplné bankovní údaje: tyto údaje by měly 

zahrnovat název a adresu banky, kódy SWIFT a IBAN, třídicí kód (nebo jeho místní ekvivalent), název 

majitele účtu a úplné číslo účtu. 

Poznámka: Přijetím platby (plateb) od trustu ATT za služby poskytnuté skupině Thomas Cook Group 

v místě budou tyto akceptovány pouze za podmínek stanovených v tomto dopise. Souhlasíte také s 

tím, že se náš vzájemný vztah bude řídit zákony Anglie a Walesu a bude podléhat výlučně soudní 

pravomoci anglických soudů. Kromě toho, v rozsahu v jakém Vám trust ATT provede úhradu částky 

dle výše uvedených podmínek, Vy na oplátku za přijetí výše uvedené platby (plateb) postupujete 

trustu ATT svoje právo domáhat se této částky na skupině Thomas Cook Group z důvodu neuhrazení 

těch zprostředkovatelských služeb ze strany společnosti Thomas Cook Group, které mají být 

financovány z platby (plateb) uhrazené trustem ATT, a Vy s takovýmto postoupením souhlasíte. 



Doufám, že je obsah tohoto dopisu jasný. Budete-li potřebovat jakoukoliv pomoc, kontaktujte prosím 

mne nebo kteréhokoli z mých kolegů na uvedeném čísle nebo prostřednictvím MH-

Ground@caa.co.uk. 

S pozdravem, 

 

Krizové řízení ATOL 

Skupina pro spotřebitele a trhy - Consumers and Markets Group 

 

Air Travel Trust, Civil Aviation Authority (Trust pro leteckou dopravu, Úřad pro civilní letectví) 

11 Westferry Circus, London, E14 4HD 

E-mail: MH-Ground@caa.co.uk  

Web: www.atol.org.uk  

Tel: +44 (0) 1733 224 502 

*** 
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