
Berlín 29. 09. 2017. Nové perspektivy pro nadcházející zimní sezónu 2017/18. V důsledku toho, že JT 

bohužel stále chybí pojištění klientských peněz, musela společnost vyhlásit v pátek sanační opatření, 

během kterého tento berlínský pořadatel zájezdů za dohledu odborníku povede dál cestovní 

kancelář. Díky těmto zavedeným opatřením získá JT možnost dál jednat s velkými mezinárodními 

zájemci o převzetí podniku. 

 

Cestující, kteří mají zakoupení cesty s JT do 31. 10. 2017 nebo se nachází momentálně na dovolené 

zprostředkované JT, nevzniknou žádné škody. Všechny cesty jsou 100 % chráněny Generali 

pojišťovnou. 

 

Spouštěčem pro takzvané insolvenční řízení o které si JT samo zažádalo 29. 09. 2017, byla změna u 

Generali pojišťovny, která se stáhla z obchodního modelu pojištění proti úpadku CK. To vedlo k 

výpovědi jejich pojišťovacích klientů, tedy i JT. Přes všechnu snahu se JT bohužel nepovedlo zajistit 

jinou pojišťovnu. Po insolvenci lipského online prodejce zájezdů Unister se mnoho pojišťoven stáhlo z 

trhu nebo jejich podmínky pojištění neodpovídají požadavkům JT, která chce svým klientům zaručit 

nejvyšší ochranu.  

 

Bez zákonem předepsaného pojištění proti úpadku CK nemůžeme vydat potvrzení o pojištění, a proto 

nemůžeme přijmout od klientů žádné platby.  

 

Všechny cesty do 31. 10. 2017 jsou 100 % chráněny Generali pojišťovnou. Cestujícím budou buď 

navráceny peníze, nebo se pojišťovna postará o to, aby se cesta řádně konala. JT předložila Generali 

různé návrhy pro provedení zájezdů. Rozhodnutí o konání zájezdů je však na straně Generali 

pojišťovny. Rozhodnutí pojišťovny obdržíme v následujících dnech. Na tento proces JT momentálně 

nemá žádný vliv. Dle našich aktuálních odhadů budou cesty do 1. 11. 2017 řádně provedeny. Více 

informací budou vydány v následujících týdnech.  

 

Starosti si nemusí dělat ani zákazníci, kteří se momentálně nachází na zájezdu s JT. Také tady platí 

pojištění od Generali, které kryje cestu klientů na 100 %. Pojišťovací společnost rozhoduje o postupu 

při případných reklamacích. Jako regulační místo slouží Generali pojišťovna nebo Svaz evropských 

cestovních pojišťoven AG, která sídlí v Rosenheimer Strasse 116, 81669 Mnichov, telefon 089 4166 

1580. 

 

Mluvčí JT: “ Chceme se velice omluvit všem našim klientům a obchodním partnerům za případné 

komplikace, který insolvenční proces sebou neoddiskutovatelně přináší. Našim klientům a 

obchodním partnerům by neměli vzniknout žádné finanční problémy.  

 

Podle odhadů našich právníku a ekonomů má JT skvělé předpoklady. JT je dlouhodobě konkurence 

schopné a výdělečné. Jako pořadatel zájezdů disponuje spokojenými a věrnými zákazníky a obchodní 

model je úspěšný a má vždy vysoké obraty. Věříme, že v následujících třech měsících dokončíme 



sanační proces a že tím položíme základ pro budoucnost, ve které klientům poskytneme naše služby s 

nejvyšší kvalitou. Tím můžeme dokázat, že i v těžkých časech jednáme profesionálně a spolehlivě. 

Tato situace je samozřejmě komplikovaná i pro zaměstnance JT. Chceme po nich maximální výkon, 

aby pomáhali dále spolehlivě klientům i našim obchodním partnerům. Vedení společnosti si je 

vědoma tlaku, kterému nyní podléhají zaměstnanci, ale děláme to, abychom mohli udržet co nejvíce 

pracovních míst a tím zaručili kvalitu našich služeb. 

 

V posledních osmi letech se JT povedlo vybudovat v Německu a Rakousku silnou a důvěryhodnou 

značku a profitujícího pořadatele zájezdů. V cílových destinacích bylo JT vždy silným partnerem a to 

dokazuje i jeho obrat, který byl minulý rok přes 180 miliónů eur a tím JT řádí mezi špičku středových 

pořadatelů zájezdů.  

 

JT má také velice dobré jméno mezi ostatními obchodníky. Celosvětová nabídka nabízí Last Minute, 

zájezdy, hotely, apartmány v 150 destinacích. S naší nabídkou jsme zastoupeny na mnoha online 

cestovních agenturách a ve více jak 10 000 cestovních kancelářích.  Věříme, že vyjdeme z této těžké 

situace posilněni. 


