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Během víkendu ve Velké Británii selhala jednání o plánované rekapitalizaci společnosti Thomas Cook 

Group plc., která oficiálně vstoupila do stavu insolvence. Insolvenci následně vyhlásila také dceřiná 

společnost Thomas Cook Touristik Gmbh působící v Německu a další dceřiné společnosti jinde 

v Evropě. 

Česká společnost Thomas Cook, s.r.o., vystupující pod obchodním názvem Neckermann Cestovní 

kancelář insolvenční návrh nepodala. CK Neckermann je však nucena i nadále rušit plánované odlety 

svých klientů. Zrušení se aktuálně týká všech odletů od 26. 9. 2019 do 6. 10. 2019. To postihne odlety 

asi 500 klientů. 

Zrušení zájezdů se netýká klientů, kteří si zakoupili pobyty vlastní dopravou (pouze ubytování). Jejich 

situaci řeší CK Neckermann i nadále individuálně. Zároveň nedochází ke zrušení plánovaného 

leteckého eurovíkendu do Porta s odletem 28. 9. 2019. 

Všichni klienti s odlety a odjezdy na svou plánovanou dovolenou od 26. 9. do 6. 10.2019 jsou 

individuálně kontaktováni. 

Klienti, kterých se týká zrušení zájezdů, mají v souvislosti s platnými obchodními podmínkami nárok 

na vrácení zaplacené sumy za zájezd.  

Cestovní kancelář Neckermann se stále stará o své klienty, kteří se nacházejí v zahraničí. Aktuálně se 

v zahraniční nachází asi 800 českých klientů CK Neckermann zhruba ve 30 různých zemích. Největší 

počet z nich je v Turecku a na řeckých ostrovech. O tyto klienty bude postaráno a je zajištěn jejich 

bezpečný návrat do České republiky jejich plánovaným letem. 

CK Neckermann je připravena řešit všechny nestandardní situace, které v souvislosti s nejistotou, 

která na trhu cestovního ruchu po pádu britské Thomas Cook Group plc. panuje. Klienti se mohou 

obracet na českou SOS linku, která je k dispozici 24 hodin denně. Její telefonní číslo klienti naleznou 

v odbavení, které jim bylo zasláno před cestou. 

CK Neckermann eviduje případy, kdy byli čeští klienti požádáni ze strany hotelu o platbu za jejich 

pobyt. V takovém případě je nutné, aby se klienti neprodleně obrátili na SOS linku CK Neckermann. 

Cestovní kancelář Neckermann je v takových případech připravena tuto situaci řešit a případně za své 

klienty hoteliérovi finanční garanci poskytnout. 

Vedení společnosti Thomas Cook, s.r.o. aktuálně vyhodnocuje situaci a snaží se společně s německou 

stranou a potenciálními investory najít řešení pro možné budoucí fungování společnosti. 
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