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Příloha č. 1: Dotazník 

Vážení klienti a milí cestovatelé, 
 
letošní zimní sezónu Vás cestovní kancelář Amazonia provází na cestách již 17. rokem, což nás řadí mezi 
nejdéle působící cestovní kanceláře v České republice. V současné době zpracováváme marketingový výzkum, 
ve kterém se zabýváme spokojeností našich zákazníků s CK Amazonia. Chtěli bychom Vás proto požádat o 
vyplnění tohoto dotazníku a zhodnocení Vašich zkušeností se službami uvedené cestovní kanceláře. Dotazník je 
zcela anonymní a Vaše názory budou využity pouze jako podklad k návrhu na zlepšení služeb CK Amazonia. 
Děkujeme Vám za pomoc a čas strávený vyplněním tohoto dotazníku. 
 
Není-li uvedeno jinak, označte, prosím, zakroužkováním pouze jednu odpověď. 
 Eva Takosová 
 Generální ředitelka 
1. Jak jste se dozvěděli o CK Amazonia? (můžete označit i více odpovědí) 

 Internet 

 Reklama v tisku 

 Reklama v rádiu 

 Známý a přátelé 

 Odprodávající agentury 
 

2. Očíslujte jednotlivá kritéria ovlivňující výběr Vaší dovolené od 1 do 5 (1 – nejvíc významné, 5 – nejméně 
významné). 

  

      Cena zájezdu  

      Předchozí zkušenosti s CK   

      Lokalita a čistota prostředí  

 

      Typ ubytování   

      Typ stravování  
 

3. Jaký typ zájezdu kupujete? 4. Který způsob objednávání dovolené je pro Vás 
nejvýhodnější? 

 osobně  Pobytové zájezdy 
 internet  Poznávací zájezdy 
 telefonicky 

 
 
5. Uveďte konkrétní destinaci Řecka, kterou byste rádi navštívili? 

      

 

 

6. Ohodnoťte kvalitu těchto služeb, podle toho, jak jste s nimi byli na dovolené spokojeni od 1 do 5 (1 – nejlepší; 
5 – nejhorší). 

   1   2   3   4   5 

Služby delegáta      

Úroveň stravování      

Úroveň ubytování      

Umístění hotelu      

Doprovodný program      

Dostupnost služeb       

Čistota pláží a moře      
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7. Ohodnoťte jednotlivá kritéria CK Amazonia podle míry Vaší spokojenosti. (1 – velmi spokojen(a), 5 – velmi 
nespokojen(a)) 

   1   2   3   4   5 

Celkový dojem CK      

Vystupování zaměstnanců      

Přístup k zákazníkům      

Rozsah a kvalita služeb      

Webové stránky      

Poskytnuté informace      

Úroveň znalosti       

v kupující agentuře/CK 

 

8. Které doplňkové aktivity na dovolené vyhledáváte? (můžete označit i více odpovědí) 

 Turistika 

 Kultura 

 Sport 

 Nakupování 

 Jiné (uveďte prosím)       

 

9. Jakou částku na osobu investujete do  10. Považujete informace v katalogu a na webových 

dovolené? stránkách za dostačující? 

 Do 10 000,- Kč  Ano 

 10 001 – 15 000,- Kč  Ne 

 15 001 – 20 000,- Kč 

 Nad 30 000,- Kč 

 

11. Byli jste spokojeni se službami CK Amazonia? 

 Velmi spokojen(a) 

 Spíše spokojen(a) 

 Spíše nespokojen(a) 

 Velmi nespokojen(a) (uveďte důvod)        

 

 

12. Reklamovali jste někdy služby CK Amazonia? 

 Ano 

 Ne 

 

13. Pohlaví 

 muž 

 žena  
 

 

 

 

 

 

14. Věk 

 18 – 30 let 

 31 – 45 let 

 46 – 65 let 

 Nad 65 let 
 

15. Sociální statut 

 Student 

 Pracující 

 Nezaměstnaný 

 Důchodce 
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Příloha č. 2: Provozování cestovních kanceláře a cestovní agentury 

 

Cestovní kanceláře spolu s cestovními agenturami zajišťují zprostředkovatelské služby 

a poskytují některé vlastní služby. Vystupují jako mezičlánek mezi účastníkem cestovního 

ruchu a dodavateli jednotlivých služeb cestovního ruchu. Nabytím účinnosti zákona č. 

130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném 

znění, a některé další zákony, dochází ke změně zákona č. 159/1999 Sb., o některých 

podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.  

 

Cestovní kanceláře jsou provozovány jako živnosti koncesované a předmětem jejich 

činnosti je: 

• oprávnění organizovat, nabízet a prodávat zájezdy 

• nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu 

• organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet a prodávat je jiné cestovní 

kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání 

• zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní 

kancelář nebo cestovní agenturu, případně pro jiné osoby (dopravce, pořadatele 

kulturních, společenských a sportovních akcí apod.) 

• zprostředkovávat prodej zájezdů pro jinou cestovní kancelář, cestovní smlouva 

v těchto případech musí být uzavřena jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd 

zprostředkováván 

• prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, plány, jízdní řády, 

tištěné průvodce a upomínkové předměty 

 

Cestovní kanceláře pro provozování své činnosti musí mít uzavřené povinné pojištění 

záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Povinné smluvní pojištění cestovních kanceláří 

pro případ úpadku cestovní kanceláře podle Zákona č. 159/1999 Sb. slouží k ochraně 

spotřebitele (zákazníka) a v případě úpadku cestovní kanceláře se vztahuje na: 

 

• návrat zákazníka z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je doprava 

součástí zájezdu, 

• vrácení zaplacené zálohy nebo ceny zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, 
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• náhradu rozdílu mezi zaplacenou cenou zájezdu a částečně poskytnutého zájezdu 

v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. 

 

Provozování cestovní agentury 

 

Cestovní agentury jsou provozovány jako živnosti volné a předmětem jejich činnosti je: 

• nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu 

• organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet a prodávat je jiné cestovní 

kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání 

• zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro cestovní kancelář 

nebo jinou cestovní agenturu, příp. pro jiné osoby (dopravce, pořadatele kulturních, 

společenských a sportovních akcí apod.) 

• zprostředkovávat prodej zájezdů pro jinou cestovní kancelář,  cestovní smlouva 

v těchto případech musí být uzavřena  jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd 

zprostředkován 

• prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní 

řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty. 

 

Rozdíly v kompetencích cestovních agentur (CA) a cestovních kanceláří (CK) lze shrnout 

následovně: 

• Pořádat zájezdy je oprávněn výhradně provozovatel CK; 

• CK smí nabízet další služby cestovního ruchu, organizovat kombinace služeb pro třetí 

stranu (agentury, dopravce, pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí a 

podobně); 

• CK má povoleno prodávat věci související s cestovním ruchem (vstupenky, mapy, 

plány, jízdní řády či průvodce); 

• CA může prodej zájezdů pouze zprostředkovávat pro CK, avšak nemůže je sama na 

svůj účet organizovat a prodávat; 

• CA nepodniká na základě koncese, ale pouze na základě ohlášení vázané živnosti, 

takže k jejímu provozování není vyžadováno splnění tak přísných podmínek. [16] 

 


