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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

FISCHER GROUP MÁ NOVÉHO MAJITELE 

 

Praha 5. 5. 2020 – Prodej FISCHER Group byl dokončen. Finanční skupina 

KKCG tuto cestovní kancelář definitivně předává do rukou společnosti DER 

Touristik, která je divizí skupiny REWE Group pro cestovní ruch. Celá 

transakce byla v dubnu schválena Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže a následně uzavřena. 

 

 

Plánovaná změna vlastníka jedné z největších českých cestovních kanceláří byla oznámena 

vloni na podzim. KKCG prodává CK Fischer po 16 letech, kdy ji postupně zcela 

transformovala a posílila o další společnosti jako NEV-DAMA, eTRAVEL nebo PRIVILEQ. Tyto 

značky nyní tvoří skupinu FISCHER Group, která se dnešním dnem stává součástí německého 

giganta DER Touristik.  

 

„Cíleně jsme ve východní Evropě hledali partnery, kteří mají na podnikání stejný pohled jako 

my, jsou kreativní, inovativní a mají silnou pozici na lokálním trhu. Skupina FISCHER Group 

takovým partnerem rozhodně je. Až do vypuknutí pandemie koronaviru společnost 

v posledních letech neustále rostla,“ říká Sören Hartmann, generální ředitel skupiny DER 

Touristik. 

 

„CK Fischer jsme vybudovali jako silnou firmu s velkým potenciálem. Věřím, že tým lidí, 

který v cestovní kanceláři pracuje a řídí ji, dokáže – stejně jako před šestnácti lety – překonat 

i současné výzvy,“ uvedl Karel Komárek, zakladatel skupiny KKCG.  

 

Skupina DER Touristik působí celkem na 16 evropských trzích a je divizí cestovního ruchu 

společnosti REWE Group. Skupina DER Touristik a prodejce KKCG se dohodly nezveřejňovat 

žádné informace o prodejní částce.  
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Rozhodnutí o koupi FISCHER Group podporuje i Ferid Nasr, generální ředitel Exim Holding 

zodpovědný za východoevropské aktivity skupiny DER Touristik: „Přestože se teď naše 

odvětví kvůli koronavirové krizi globálně potýká s vážnými problémy, považuji tuto fúzi za 

správný krok. Přijde totiž doba po pandemii a v té nám správně řízené společnosti jako 

FISCHER Group pomohou vrátit se na úspěšnou dráhu.“ 

 

FISCHER Group mění majitele v době, kdy je trh cestovního ruchu kvůli šíření nemoci 

COVID19 celosvětově hybernován. 

 

„Věřím, že se nám po skončení všech omezení podaří navázat na to, co jsme dokázali 

v posledních letech. Nabízet zahraniční dovolenou širokému spektru českých klientů,“ uvedl 

Jiří Jelínek, výkonný ředitel FISCHER Group.  

 

Jelínek se postavil do čela cestovní kanceláře už před 16 lety v době, kdy byla ve velmi 

špatné kondici přebrána skupinou KKCG. Podle Jelínka je FISCHER Group flexibilní 

organizace, která je připravena zvládnout i současný propad v cestovním ruchu. 

„Nepochybuji o tom, že zvládneme i tuto situaci a znovu budeme úspěšní. Je pro nás 

obrovskou pomocí, že na to zrovna v této chvíli nejsme sami, ale stojí za námi silná 

mezinárodní skupina,“ dodává Jiří Jelínek. 

 

 

 

Skupina DER Touristik Group se sídlem v německém Kolíně nad Rýnem je jednou z předních 

cestovních kanceláří v Evropě. Zahrnuje okolo 130 společností a v roce 2018 měla celkové 

tržby 6,7 miliard eur. Skupina DER Touristik Group je divizí cestovního ruchu skupiny REWE. 

Zaměstnává 10 900 lidí v 16 zemích v Evropě. Každý rok využívá služby jejích delegátů nebo 

specialistů 9,9 milionu hostů. Mezi její značky patří Dertour a ITS v Německu, Kuoni a 

Helvetic Tours ve Švýcarsku, Exim Tours a Kartago Tours ve východní Evropě, Apollo ve 

Skandinávii a Kuoni ve Velké Británii a Francii. Pod skupinu spadá okolo 2 800 cestovních 

kanceláří, včetně jedničky na německém trhu DER Reisebüro, a také online prodejní kanály. 

Skupina DER Touristik provozuje 5 sítí hotelů, jednu leteckou společnost a cestovní agentury 

s 61 kancelářemi na 26 místech. Pro více informací navštivte www.dertouristik.com. 

 

http://www.dertouristik.com/
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Investiční skupina KKCG v současnosti spravuje významné společnosti, jejichž celková účetní 

hodnota dosahuje 6 miliard eur. Skupina KKCG a jí vlastněné společnosti zaměstnávají kolem 

6 000 zaměstnanců a vyvíjejí podnikatelské aktivity v 18 zemích světa. Skupina KKCG drží 

podíly například v těchto firmách: skupina MND, SAZKA Group, ARICOMA Group, US 

Methanol a dalších.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty pro média: 

 

Dana Dvořáková  

Ředitelka komunikace, KKCG a.s. 

Vinohradská 230, Praha 10 

T +420 225 010 399 

M +420 602 372 834 

E dana.dvorakova@kkcg.com 

 

Tobias Jüngert 

Director Group Corporate Communications 

DER Touristik Central Europe GmbH 

Humboldtstraße 140-144, 51149 Köln 

T: +49 69 9588-1600 

E: tobias.juengert@dertouristik.com 

Petr Kostka 

Obchodní ředitel a tiskový mluvčí 

EXIM Holding a.s. 

Babákova 2390/2, Praha 4 

M +420 605 454 555 

E p.kostka@exim.cz 

 

Jan Bezděk 

Tiskový mluvčí FISCHER Group 

Na Strži 65/1702, Praha 4 

M: + 420 604 462 290 

E: jan.bezdek@fischer.cz 
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