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1. Úvod

Cestovní ruch se stal již neodmyslitelnou součástí dnešní moderní společnosti. V rámci

cestovního ruchu se každoročně dává na celém světě do pohybu obrovské množství lidí, kteří

zpravidla ve svém volném čase opouštějí dočasně místa svého stálého bydliště za účelem

rekreace, poznání, styku s lidmi a z celé řady dalších důvodů. Po dlouhé období do roku 1989

působilo v cestovním ruchu na území Československa pouze devět cestovních kanceláří.

Novela živnostenského zákona přeměnila v roce 1995 činnost cestovní kanceláře z živnosti

koncesované na živnost volnou. Tato liberalizace vedla ke vzniku velkého množství

cestovních kanceláří, kdy došlo ke značnému převisu nabídky služeb cestovních kanceláří nad

poptávkou po těchto službách, což bylo také jedním z důvodů konkursů řady cestovních

kanceláří v roce 1997. Reakcí na tento stav bylo přijetí nového zákona o některých

podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu č. 159/1999 Sb s faktickou účinností od

1.4.2001, který vymezil, jaké služby může poskytovat cestovní kancelář a jaké služby může

zajišť ovat cestovní agentura. Od roku 2001 tedy v České republice existují dva typy podniků,

které zprostředkovávají služby cestovního ruchu a liší se předmětem své činnosti.

V České republice dlouhodobě působí velké množství cestovních kanceláří. K 31. prosinci

2006 bylo evidováno 833 cestovních kanceláří, které měly uzavřenu pojistnou smlouvu pro

případ úpadku. V roce 2007 přibylo více než sto cestovních kanceláří, jejich celkový počet se

vyšplhal na 938. K dubnu 2008 jich bylo evidováno 946. Finanční krize se nevyhnula ani

cestovnímu ruchu a v oboru kolují opět obavy o zániku většího počtu cestovních kanceláří.

Mnoho odborníků v cestovním ruchu očekává silnou konsolidaci, kde přežijí jen silní hráči.

Vedou se úvahy o začátku koncentrace na trhu cestovních kanceláří v České republice a o jeho

zeštíhlování se mezi odborníky mluví již několik let. Podle nich nemůže více než devětset

cestovních kanceláří a agentur v České republice dlouhodobě přeží a usuzují, že pro trh

cestovního ruchu by bylo zdravé, kdyby se jejich počet letos snížil o třetinu. Na druhé straně

stojí oponenti, jenž tvrdí, že počet cestovních kanceláří dlouhodobě roste a neexistuje jediný

vážný důvod si myslet, že se na tom letos něco výrazně změní. Podle nich je spousta malých

cestovních kanceláří a agentur v menších městech a vesnicích a naopak s těmi velkými žijí v

symbióze. Podle Tomio Okamury z Asociace českých cestovních kanceláří „až dvě třetiny

z cestovních kanceláří a agentur žijí z provize pro ty větší, pro které by bylo příliš drahé

budovat hustší síť  svých poboček,“viz [19].
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Podle mého názoru lze do budoucna očekávat snížení počtu cestovních kanceláří a agentur.

Do větších problémů se mohou dostat zejména ty, které se specializují na úzký segment trhu.

Ve své diplomové práci se zaměřuji na malou cestovní kancelář, podnikající v oblasti

výjezdového cestovního ruchu, pro kterou je kvalitní organizace práce existenčně důležitá,

především právě z ekonomických důvodů.
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2. Cíl práce a metodika zpracování

Cíl diplomové práce

Zkoumaným vzorkem v této diplomové práci je reálná cestovní kancelář, která podniká na

českém trhu již 17 let. Specializuje se na výjezdový cestovní ruch a čítá pět stálých a devět

externích zaměstnanců. Majitel firmy si nepřál, aby bylo v diplomové práci zveřejněno jeho

jméno a název firmy, proto veškeré identifikační údaje jsou fiktivní. Všechny ostatní

informace jsou uváděny reálně, na základě přesných informací z podnikatelské činnosti této

cestovní kanceláře.

Hlavním cílem práce je poznání a analýza pracovních činností cestovní kanceláře.

Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků cestovní kanceláře, pak pomůže zjistit slabá

místa v organizaci řízení práce, na které by se měla firma zaměřit. Dílčím cílem práce je

navržení vhodné organizační struktury pro tuto cestovní kancelář.

Metodický postup zpracování

Při zpracování diplomové práce byly použity tyto metody:

• Metoda analýzy a syntézy – analýza: rozbor, rozklad, rozdělování. Myšlenkové

rozčleňování zkoumaného objektu na jednotlivé, jednodušší části, aby mohly být

stanoveny podstatné znaky. Analýzu doplňuje syntéza a tvoří s ní nerozlučný celek.

Syntéza: spojení, sjednocení. Proces sjednocování částí, vlastností a vztahů.

• Metoda indukce a dedukce – indukce: forma úsudku, kterým se ze zvláštních výroků

získávají výroky všeobecné. Je to přechod od jednotlivých faktů k obecným tvrzením.

Dedukce: odvození dílčího a zvláštního ze všeobecného, opačný postup než u indukce.

• Metoda sběru a zpracování dat – dotazník

• Metoda řízeného rozhovoru (zaměstnanci, obchodní partneři a zákazníci zkoumané

cestovní kanceláře) - metoda řízeného rozhovoru - rozhovor s cílem získat konkrétní

přesné informace, viz [22].

Nejdůležitějšími informačními zdroji byly tyto prameny:

data zkoumané cestovní kanceláře, informace vydávané Ministerstvem pro místní rozvoj a

Asociací českých cestovních kanceláří a agentur, statistické údaje ČSÚ, analýzy a průzkumy
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prováděné agenturou CzechTourism, platná legislativa ČR upravující cestovní ruch, platné

daňové zákony související s cestovním ruchem.
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3. Teoretická východiska

3.1 Cestovní kancelář a cestovní agentura

3.1.1 Charakteristika cestovní kanceláře a cestovní agentury

Cestovní ruch je vymezován řadou definic, z nichž nejvyužívanější je výklad Světové

organizace turismu (WTO) z roku 1991, kde je cestovní ruch definován jako „souhrn aktivit

osob cestujících do místa mimo jejich obvyklé prostředí nebo pobývajících v těchto místech

po dobu kratší než jeden souvislý rok, přičemž hlavní účel jejich  cesty je jiný než vykonávání

výdělečné činnosti v navštíveném místě“. Jiný účel než vykonávání výdělečné činnosti potom

v definici znamená, že výdělečná činnost není v navštíveném místě založena na trvalém nebo

přechodném pracovním poměru a vyloučeny tak nejsou služební, obchodní a podobné cesty

s pracovní motivací. Mezi důležité aktivity v cestovního ruchu patří i ty, které jsou spojeny

s využíváním a ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn politických a veřejně právních

aktivit a reakce místní komunity a ekosystémů na uvedené aktivity, viz [2].

Definici cestovní kanceláře a cestovní agentury a vymezení jejich činnosti uvádí zákon č.

159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, a o změně

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991

Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění

zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb.,

zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 301/2009 Sb. Definici cestovní kanceláře a agentury také

uvádí norma ČSN EN 13809 – Služby cestovního ruchu – Cestovní agentury a cestovní

kanceláře (touroperátoři).

Terminologie zní takto:

• cestovní kancelář (touroperátor) je podnik organizující zájezdy a zajišť ující služby

cestovního ruchu pro přímý prodej cestujícím nebo prodej přes zprostředkovatele

• cestovní agentura je podnik prodávající a rezervující služby cestovního ruchu pro

cestující / spotřebitele

Z pohledu zákazníka spočívá hlavní rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou ve

skutečnosti, že zájezd smí prodávat pouze cestovní kancelář a cestovní agentura může pouze

zprostředkovávat prodej zájezdů pro cestovní kanceláře. Samozřejmě, že i cestovní kancelář
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může zprostředkovávat prodej zájezdů pro jinou cestovní kancelář. Cestovní agentura však

nesmí nikdy zprostředkovávat prodej zájezdu pro subjekt, který není cestovní kanceláří např.

pro jinou cestovní agenturu. Cestovní kancelář tedy chápeme jako organizátora zájezdů, oproti

tomu cestovní agenturu chápeme jako zprostředkovatele zájezdů.

Cestovní kanceláře – organizátoři cest (touroperátoři) mají v cestovním ruchu nezastupitelnou

úlohu. Kontrahují služby cestovního ruchu od dodavatelů, vzájemně je kombinují a vytvářejí

balíky služeb – „package“. Prodávají jednotlivé služby nebo jejich balíky a to zpravidla za

jednu cenu. Jedná se o tvůrce a dodavatele produktu, který by nemohl existovat v současné

podobě bez jejich organizátorské role. Z ekonomického hlediska jsou cestovní kanceláře

významnými obchodními partnery leteckých společností a ubytovacích zařízení, přes něž se

realizují podstatné objemy výkonů těchto dodavatelů služeb. Cestovní kanceláře rovněž

zodpovídají za každý zájezd a musí být pojištěny proti úpadku. Pokud klient uzavře smlouvu s

cestovní agenturou, ve smlouvě je vždy uvedeno, která cestovní kancelář zájezd pořádá.

Cestovní kanceláře často uzavírají smlouvy s cestovními agenturami, které působí jako

zprostředkovatelé jednotlivých služeb cestovního ruchu. Cestovní agentura je jakousi nižší

formou podnikání v cestovním ruchu. Je oprávněna k poskytování stejných služeb, jako

cestovní kancelář, s výjimkou samotného nabízení a prodeje zájezdů – může prodeje zájezdů

pouze zprostředkovávat pro cestovní kanceláře, avšak nemůže je sama na svůj účet

organizovat a prodávat, viz [4].

Podstatný rozdíl mezi cestovní agenturou a cestovní kanceláří spočívá v tom, že provozování

cestovní kanceláře je živností koncesovanou, kdežto provozování cestovní agentury je

živností vázanou. Provozovatelem cestovní kanceláře je podnikatel, který je na základě

koncese oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy. Cestovní kanceláří je také osoba,

která má v době podpisu cestovní smlouvy sídlo, nebo místo podnikání v jiném členském

státě Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor než je Česká

republika (dále jen „cestovní kancelář usazená na území jiného státu). Cestovní kancelář

usazená na území jiného státu musí podnikat na základě oprávnění tohoto státu k provozování

cestovní kanceláře a musí mít sjednané pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře,

nebo být jinak pro tento případ zajištěna, alespoň v rozsahu stanoveném tímto zákonem. K

žádosti o koncesi na provozování cestovní kanceláře vydává stanovisko ministerstvo, a to na

základě posouzení těchto podkladů:
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a)  smlouvy s pojišť ovnou o pojištění

b) podnikatelského záměru, včetně bližších údajů o své činnosti, zejména ve kterých

oblastech cestovního ruchu hodlá podnikat, zda součástí zájezdu bude i doprava,

předpokládaný počet zákazníků a v případě, že se jedná o cestovní kancelář, která

provozovala činnost na základě dřívějších předpisů, i počet zákazníků odbavených v rámci

zájezdu v předchozím kalendářním roce

c)  prohlášení o předpokládaném datu zahájení činnosti

d)  prohlášení, zda nedošlo k následujícím skutečnostem:

- uzavřená pojistná smlouva nesplňuje podmínky

- v posledních 5 letech bylo zrušeno živnostenské oprávnění k provozování cestovní kanceláře

nebo cestovní agentury z důvodu porušení povinností uložených zákonem nebo z důvodu

jejího úpadku, viz [13].

Koncesní listina může být udělena pouze osobě, která splní jednu z těchto podmínek:

a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru

b) minimálně vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v oboru

c) úplné střední odborné vzdělání a 6 roků praxe v oboru

Provozovatelem cestovní agentury je právnická nebo fyzická osoba, která na základě

ohlašovací vázané živnosti k provozování cestovní agentury předloží živnostenskému úřadu

doklady, kterými prokáže, že splňuje podmínky odborné způsobilosti:

a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru

b) úplné střední vzdělání a 3 roky praxe v oboru

Cestovní agentura nesmí zprostředkovávat prodej zájezdu pro subjekt, který není cestovní

kanceláří, viz [13].

Pokud živnostenský úřad zjistí, že předložené doklady provozovatele cestovní kanceláře nebo

cestovní agentury jsou neúplné nebo dostatečně neprokazují odbornou způsobilost, vyzve

právnickou nebo fyzickou osobu k doplnění nebo odstranění závad s tím, že pokud tak neučiní

ve stanovené lhůtě 6 měsíců, její oprávnění k provozování činnosti zaniká. Právnické a

fyzické osoby, které hodlají po stanovené lhůtě nadále provozovat činnosti, jež jsou

předmětem koncesované živnosti provozování cestovní kanceláře, musí nejpozději v této lhůtě
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předložit živnostenskému úřadu doklady, kterými prokáží, že splňují zákonné podmínky

způsobilosti. Za tohoto předpokladu mohou ve své činnosti pokračovat na základě původního

živnostenského oprávnění do dne nabytí právní moci rozhodnutí o koncesi.

Cestovní kanceláře a agentury jsou dále upraveny předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů, které

nebyly vypracovány Ministerstvem pro místní rozvoj (např. poslanecká iniciativa), ale

upravují jeho působnost. Jedná se o Zákon č. 348/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č.

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, viz [13].

Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Asociací cestovního ruchu a pojišť oven  uvažují v

současné době o novele zákona o cestovním ruchu, především kvůli úpravě právního

stanoviska transformace cestovní kanceláře na cestovní agenturu v době, kdy má cestovní

kancelář ještě nevypořádané závazky. Novela by měla v podobně nejasných případech, v

jakých se nyní ocitli např. klienti společnosti Sunny Days s.r.o., jasně definovat míru ochrany

klienta, viz [19].

.

3.1.2 Klasifikace cestovní kanceláře a cestovní agentury a jejich činnost

Podle Čertíka, viz [5] lze cestovní kanceláře a agentury klasifikovat dle těchto kritérií:

a) předmětu činnosti a postavení v distribučním procesu

b) územní hledisko

c) hledisko zpracovávaného segmentu trhu

d) hledisko velikosti a času

Jakubíková, viz [6] připojuje ještě hledisko času.

a) Předmět činnosti a postavení v distribučním procesu

Z hlediska předmětu činnosti a postavení v distribučním procesu se jedná o:

• Cestovní kanceláře – organizátory zájezdů, které vytvářejí produkt cestovního ruchu.

Jejich postavení v distribučním procesu odpovídá pozici velkoobchodu.

• Cestovní agentury – zprostředkovatelé zájezdů, které se zabývají prodejem a

zprostředkováním služeb cestovního ruchu a prodejem produktu organizátorů. Jejich

postavení v distribučním procesu odpovídá pozici maloprodeje.
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Cestovní kancelář

Rozvoj firem tohoto typu v cestovním ruchu nastává po druhé světové válce a to s prudkým

nárůstem popularity cest k teplým mořím s využitím zejména letecké přepravy. V současné

době cestovní kanceláře prezentují širokou nabídku cest a pobytů do velkého množství

destinací v nejrůznějších cenových relacích a prakticky ve všech ročních obdobích.

V rámci živnosti může cestovní kancelář:

a) nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu

b) organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní

kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání

c) 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.)

d) zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář - cestovní smlouva v těchto

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

zprostředkováván.

e) prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády,

tištěné průvodce a upomínkové předměty.

Cestovní kanceláře se zabývají zejména:

- nákupem ubytovacích služeb

- nákupem dopravních služeb

- nákupem dalších služeb cestovního ruchu

- vytvářením kombinací služeb a jejich balíčků

- nabídkou služeb, jejich kombinací a balíčků

- monitorováním realizace těchto služeb

- informační a propagační činností

Na zahraničních trzích a zejména v severní Americe jsou tyto organizace fixovány na svoji

pozici v distribučním procesu a nevytvářejí zpravidla vlastní distribuční sítě. Na českém trhu

cestovního ruchu je dosud typičtější kumulace všech činností a existence mnoha
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multifunkčních firem. Řada subjektů není dostatečně vyprofilovaná a ve velké míře spojuje

činnosti touroperátora s činnostmi prodejce a zajišť ováním dalších dílčích agend

zprostředkovávání služeb cestovního ruchu, viz [4].

Cestovní agentura

Cestovní agentury hrají klíčovou roli v distribučním procesu v cestovním ruchu. Mají

významné místo v prodeji velké většiny služeb cestovního ruchu.

Cestovní agentury se zabývají zejména:

- obstaráváním a prodejem dopravním cenin

- obstaráváním a prodejem ubytování

- prodejem standardních zájezdů cestovních kanceláří

- prodejem výletů, exkurzí a transferů

- obstaráváním a prodejem vstupenek na společenské, kulturní a sportovní akce

- směnárenskou službou

- prodejem map, turistických plánů, jízdních řádů, tištěných průvodců, upomínkových

předmětů a turistické literatury

- informačním servisem

Cestovní agentury mají odlišné ekonomické postavení od prodejců v ostatních odvětvích a

komoditách. Nenakupují zboží na  vlastní účet a do zásoby, ale jsou odměňováni

poskytovateli služeb formou provize (zpravidla stanovené v procentech) za zprostředkování

prodeje služeb. V současné době dochází k systémové změně vztahů mezi poskytovateli

služeb a cestovními agenturami, kdy zejména letečtí dopravci již neposkytují provize za

prodej letenek. Cestovní agentury potom k ceně aplikují zprostředkovatelský poplatek. Ostatní

dodavatelé služeb zatím u provizního systému setrvávají.

Dopravní společnosti, ubytovací zařízení, cestovní kanceláře a další poskytovatelé uzavírají

s cestovními agenturami smlouvy o zprostředkování a prodeji svých služeb. Tyto smlouvy

vždy obsahují ujednání o transferech peněžních prostředků od klientů. V činnosti cestovní

agentury má nezastupitelnou úlohu služba informační. To je dáno charakterem služeb
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cestovního ruchu, které jsou nehmotné a jsou poskytovány zpravidla na vzdáleném místě a s

časovým odstupem. Například při prodeji zájezdu cestovní kanceláře by informační servis měl

zahrnovat informace o:

• přírodních předpokladech a klimatických podmínkách cílové země a místa pobytu

• ubytovacích zařízeních a službách, v něm poskytovaných

• všeobecné infrastruktuře cestovního ruchu v místě a středisku

• sportovních možnostech v místě a středisku

• vízových, pasových a devizových předpisech

• podmínkách účasti na zájezdu a pojištění

• případných zdravotních rizicích a zdravotních požadavcích viz [4]

b) Územní hledisko

Z územního hlediska hovoříme o cestovních kancelářích nebo agenturách vysílajících a

přijímajících. V praxi cestovního ruchu potom o cestovních kancelářích působících ve

výjezdovém cestovním ruchu a domácím cestovním ruchu a cestovních kancelářích a

cestovních agenturách v příjezdovém cestovním ruchu, viz [1].

Výjezdový a domácí cestovní ruch

Cestovní kanceláře a agentury obsluhují domácí trh a poskytují služby domácím zákazníkům.

Jedná se o nejviditelnější subjekty cestovního ruchu, které se prezentují v médiích, mediálních

kampaních a jejich jména a představitelé jsou veřejně známí. Ti jsou často součástmi místních,

anebo národních obchodních a společenských komunit a v řadě případů se angažují v

politickém dění. Do značné míry formují cestovní návyky a vytvářejí standardy kultury

cestování občanů České republiky. Hrají výraznou roli při tvorbě image celého turistického

průmyslu ve veřejnosti, viz [3].

Příjezdový cestovní ruch

Na trhu cestovního ruchu v oblasti zajišť ování služeb zahraničním návštěvníkům –

příjezdovém cestovním ruchu – působí kategorie subjektů, které se zabývají prodejem služeb

cestovního ruchu do zahraničí. Ty se dále kategorizují podle segmentu trhu, který

zpracovávají. V oblasti cest na dovolenou, za zábavou a poznávacích cest jsou to zpravidla
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cestovní agentury případně i cestovní kanceláře, které nakupují služby v místě nebo regionu

(ubytování, doprava apod.) a následně je prodávají do zahraničí, kde je odběratelem

zahraniční cestovní kancelář (touroperátor). Pracují zpravidla na základě konkrétních

objednávek zahraničních partnerů a jejich produkt je jen částí konečného zájezdu.

Specifickým typem organizace působící v oblasti příjezdového cestovního ruchu Destination

Management Company – DMC, která operuje v konkrétním regionu nebo celostátně. DMC

nabízí destinace jako komplex a jejich nabídka zahrnuje celé spektrum služeb a informací o

podmínkách cestovního ruchu a současně i celé „balíčky služeb“ a jejich komponenty, viz [3].

c) Hledisko zpracovaného segmentu trhu

Trh cestovního ruchu lze segmentovat podle celé řady kritérií. Používány jsou čtyři hlavní

metody:

• demografická

• geografická

• psychografická

• behavioristická

Jejich aplikaci dokumentuje následující schéma:

Obrázek č. 1 Metody segmentace

1

                                                          
1 SYSEL J. Cestovní kancelář, cestovní agentura a informační středisko v CR. Praha: VŠH. 2008

Populace

Demografická
Věk

Příjem
Profese

Vzdělání
Velikost rodiny

Geografická
Klima

Země – Region
Město - Venkov

Psychografiká
Hodnoty
Postoje

Životní styl
Zájmy

Aktivity

Behavioristická
Zvyky a

preference
Účel – Důvod

Očekávaný
prospěch



18

Široce používaná metoda segmentace v oblasti cestovního ruchu je „behavioristická“ a sice

podle účelu a důvodu cesty. Trh je takto segmentován na cesty ve volném čase – za

odpočinkem a zábavou - „leisure travel“ a na cesty pracovní a obchodní - „business travel“.

Cestovní kanceláře a agentury se tedy dělí na ty, které se zabávají:

• cestami na dovolenou, za poznáním, zábavou, sportem, dobrodružstvím apod., tedy

převážně službami cestovního ruchu pro veřejnost

• pracovními a obchodními cestami, kongresy, incentivní turistikou apod., tedy převážně

službami cestovního ruchu pro firmy a obchodní společnosti, viz [12].

d) Hledisko velikosti a času

Cestovní kanceláře lze kategorizovat podle počtu obsloužených klientů, objemu tržeb nebo

počtu zaměstnanců na:

- velké

- střední

- malé

V odvětvovém členění je možno podle kritéria počtu zaměstnanců kategorizovat na domácím

trhu cestovní kanceláře takto: mikro - do 10 zaměstnanců, malé - do 50 zaměstnanců, střední –

více než 50 zaměstnanců (zaměstnanci jsou chápáni jako osoby pracující v hlavním

pracovním poměru).

S velikostí cestovní kanceláře souvisí i universálnost nebo specializace jejich obchodních

operací. V prostředí českého trhu cestovního ruchu je možno uvést, že velké organizace patří

zpravidla do kategorie organizátorů zájezdů a mají často i vlastní distribuční síť . Jejich

činnost je universálnější a často současně působí jak ve výjezdovém a domácím cestovním

ruchu, tak v příjezdovém cestovním ruchu. Zpravidla zpracovávají širší spektrum tržních

segmentů. Jejich organizační struktury bývají komplexní a řízení několikastupňové.

Organizační nebo kapitálové účasti těchto firem působí na území celého státu a často i

v zahraničí, viz [12].

Střední a malé firmy patří jak do kategorie organizátorů, kde jsou zpravidla specializovány na

výjezdový, domácí anebo příjezdový cestovní ruch tak do kategorie zprostředkovatelů. Ve

velké míře se zabývají jedním nebo jen několika souvisejícími segmenty trhu. Jejich
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organizační struktury jsou zpravidla jednoduché a přehledné. Působí v jednom místě nebo

regionu.

Dle času rozlišujeme cestovní kanceláře na:

- dočasné – působící jen v určitém období

- s celoročním provozem

Podle pestrosti nabídky služeb je možné cestovní kanceláře setřídit do následujících kategorií:

- specializované na určité oblasti

- s netradiční nabídkou zájezdů do zahraničí

- luxusní cestovní kanceláře

- velké cestovní kanceláře

Poskytované služby cestovní kanceláře dělíme na služby:

- základní – poskytují nabídku hlavních služeb, tj. ubytování, stravování, dopravy,

kulturní akce a některé specifické služby (např. zájezdy na přání, výměna valut)

- specializované – cestovní kanceláře se specializují na předem vytypovaný segment

zákazníků (např. lovce, sportovce, výuku jazyků, rodinnou rekreaci s malými dětmi apod.),

viz [1].

3.1.3 Povinnosti cestovních kanceláří a agentur

Podle zákona o cestovním ruchu, viz [13] cestovní kancelář:

a) je povinna po celou dobu své podnikatelské činnosti mít uzavřenu pojistnou smlouvu

b) nesmí zprostředkovávat prodej zájezdu pro subjekt, který není cestovní kanceláří

c) je povinna označit provozovnu a propagační a jiné materiály určené zákazníkovi slovy

"cestovní kancelář", pokud toto označení neobsahuje již její obchodní firma; názvy "cestovní

kancelář" nebo "CK" může používat pouze podnikatel, který je držitelem platné koncese

Povinností cestovní kanceláře je informovat klienta o všech cenách, které souvisejí s koupí

zájezdu (např. o ceně palivového a letištního poplatku). Pokud letecká společnost nesplňuje

standardy Evropské unie, nesmí cestovní kancelář zákazníkovi prodat letenku od této

společnosti, viz [4]. Seznam leteckých společností, které jsou na takzvané Černé listině (Black

List), by měla mít cestovní kancelář volně k dispozici. Pokud je přepravce přiřazen na Černou

listinu po uzavření smlouvy mezi cestovní kanceláří a zákazníkem, má klient právo na vrácení



20

peněz nebo přesměrování na jiný let v zemích Evropské unie zdarma. Černá listina byla

poprvé zveřejněna v březnu roku 2006 a její aktualizace probíhá přibližně jednou za půl roku,

viz AČCKA.

Podle zákona o cestovním ruchu, viz [13] cestovní agentura:

a) nesmí zprostředkovávat prodej zájezdu pro subjekt, který není cestovní kanceláří

b) je povinna označit provozovnu a propagační a jiné materiály určené zákazníkovi slovy

"cestovní agentura", pokud toto označení neobsahuje již obchodní firma

c) předložit před uzavřením cestovní smlouvy zájemci o uzavření cestovní smlouvy (dále jen

"zájemce") na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní

kanceláře - organizátora zájezdu

Dále podle zákona, viz [13] musí cestovní agentura nebo zprostředkovatelská cestovní

kancelář při zprostředkování prodeje zájezdu zákazníkovi dodržet tyto povinnosti:

- v propagačních, nabídkových a jiných materiálech, včetně jejich elektronických

forem, vždy informovat, pro kterou cestovní kancelář je prodej zájezdu

zprostředkováván

- před uzavřením cestovní smlouvy předložit zájemci na jeho žádost k nahlédnutí

doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, pro kterou

zprostředkovává prodej zájezdu

- před zahájením zprostředkování prodeje zájezdů pro cestovní kancelář usazenou na

území jiného státu neprodleně informovat o této skutečnosti Ministerstvo pro místní

rozvoj (dále jen "ministerstvo"), a to včetně údajů o rozsahu pojištění záruky pro

případ úpadku cestovní kanceláře, nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů

- při zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář usazenou na území jiného

státu předložit zájemci na jeho žádost k nahlédnutí opis oprávnění k provozování

cestovní kanceláře včetně jeho úředně ověřeného překladu a informovat zájemce o

rozsahu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, nebo jiné formy

zajištění těchto zájezdů

- při zprostředkování prodeje zájezdu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

poskytnout zájemci povinné údaje s dostatečným předstihem
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Cestovní kancelář usazená na území jiného státu je povinna před zahájením prodeje zájezdů

bezodkladně informovat o této skutečnosti ministerstvo, a to včetně údajů o rozsahu pojištění

záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů.

Porušení těchto povinností se považuje za závažný způsob porušení podmínek stanovených

zvláštním právním předpisem ve smyslu živnostenského zákona. viz [13]

3.1.4 Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Cestovní kancelář je povinna sjednat pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře,

na základě něhož vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění v

případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

• neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky,

pokud je tato doprava součástí zájezdu,

• nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd

neuskutečnil, nebo

• nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně

poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

  

Pojistná smlouva musí být sjednána tak, aby se pojištění vztahovalo na veškeré zájezdy

prodané v době platnosti pojistné smlouvy, ledaže cestovní kancelář uzavře pojistnou

smlouvu novou. Okamžikem prodeje zájezdu se rozumí okamžik uzavření cestovní smlouvy.

viz [13]

 

Pojišť ovna předá cestovní kanceláři:

• pojistku

• doklady určené zákazníkovi s informacemi o uzavřeném pojištění

• informace o označení pojišť ovny

• podmínky pojištění

• způsob oznámení pojistné události

Cestovní kancelář je povinna předat tyto doklady zákazníkovi současně s cestovní smlouvou.

 

V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí do České

republiky, poskytne pojišť ovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do České
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republiky, včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu i v případě, že se

pojišť ovně nepodaří do 12 hodin po oznámení škodné události průkazně ověřit u

odpovědného zástupce cestovní kanceláře, že došlo k pojistné události. V případě, že se

následným šetřením pojišť ovny neprokáže, že došlo k pojistné události, je cestovní kancelář

povinna uhradit pojišť ovně to, co za ni pojišť ovna plnila. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně

nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišť ovna peněžní

plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování

zajišť ovala sama.

 

Pojistné plnění poskytne pojišť ovna okamžitě po ověření pravdivosti oznámení pojistné

události. Pro oznámení pojistné události se nevyžaduje písemná forma.

 

Pojišť ovna není oprávněna odmítnout pojistné plnění nebo snížit jeho výši v případě, dozví-li

se po pojistné události, že cestovní kancelář vědomě poskytla nepravdivé nebo neúplné

podklady, které byly pro uzavření pojištění podstatné. Pojišť ovna je však v tomto případě

oprávněna domáhat se náhrady škody na cestovní kanceláři.

 

Pojištění lze sjednat pouze u pojišť ovny, která je podle zvláštního právního předpisu

oprávněna provozovat pojištění záruky. Pojistné podmínky pro povinné pojištění záruky je

pojišť ovna povinna předložit České národní bance na její vyžádání ke kontrole. Česká národní

banka spolupracuje při kontrole pojistných podmínek pro pojištění záruky s ministerstvem.

 

Cestovní kancelář je povinna sjednat pojištění na pojistnou částku minimálně 30 % ročních

plánovaných tržeb z prodeje zájezdů nebo v případě, že tyto tržby mají být nižší než tržby v

předchozím roce, na pojistnou částku minimálně 30 % těchto tržeb v předchozím roce.

 

Cestovní kancelář je povinna před uzavřením pojistné smlouvy a kdykoli v době trvání

pojištění umožnit pojišť ovně na její žádost přístup ke všem dokladům, které souvisejí s

pojištěním zájezdů, a podat k nim vysvětlení.

 

Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku nesplnění cestovní

smlouvy,  přecházejí na pojišť ovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišť ovna poskytla.

 Všeobecné pojistné podmínky stanoví:

• jakou částkou se cestovní kancelář podílí na pojistné události
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• způsob úhrady pojišť ovně

• zúčtování vůči cestovní kanceláři

• bližší podmínky jejího použití

• případy, kdy je pojišť ovna povinna nepoužitou částku cestovní kanceláři vrátit

Výše částky, kterou se cestovní kancelář podílí na plnění z pojistné události, nesmí být nižší

než 2 % ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdů. Všeobecné pojistné podmínky mohou

omezit případy a výši pojistného plnění pouze v rozsahu, v jakém jsou omezeny povinnosti

cestovní kanceláře vůči zákazníkovi zvláštním právním předpisem.

 

Cestovní kancelář i pojišť ovna jsou povinny bezodkladně informovat ministerstvo o:

• zániku pojištění

• závažných nedostatcích ve finančním hospodaření cestovní kanceláře, pokud mohou

vést k zániku pojištění

• vzniku pojistné události

• poskytnutém pojistném plnění, viz [13]

3.1.5 Prodej v cestovních kancelářích a agenturách

Prodejem služeb cestovního ruchu se zabývají jak cestovní kanceláře, tak cestovní agentury.

Jsou podstatnou součástí jejich činnosti na trhu cestovního ruchu. Na trhu cestovního ruchu

působí tzv. čisté subjekty, to znamená, že veškeré služby a to at' pro přípravu produktu, tak

pro prodej jednotlivých služeb nakupují u dodavatelů. Ostatní subjekty cestovního ruchu

(cestovní kanceláře) jsou přímo nebo nepřímo sami dodavateli jednotlivých služeb. Jde

zejména o služby ubytovací, stravovací, dopravní a případně další, viz [4].

V prvém případě jde o smluvní vztah mezi dodavateli a odběrateli služeb cestovního ruchu.

Dodavatele prodávají své služby odběratelům většinou za provizi (většinou se uvádí zejména

proto, že na trhu cestovního ruchu, resp. v rámci průmyslu cestovního ruchu není provizní

prodej obligatorní, nebot' někteří dodavatelé, např. v letecké dopravě, provize postupně

zrušili). To znamená, že cestovní kanceláře a agentury na základě netto cen dopravních cenin

leteckých společností účtují při prodeji dopravních cenin manipulační poplatek. Tím provizní

prodej v této činnosti ztratil význam a to i přes skutečnost, že letecké společnosti vyplácejí za

určité období zpětné provize, kterými odměňují IATA agentury (v případě nárustu prodeje).
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Je pochopitelné, že tento proces zvýhodňuje na trhu větší subjekty a vede k větší koncentraci

prodeje. V této souvislosti je třeba podotknout, že i u některých, např. ubytovacích služeb,

pracují dodavatelé smluvně na bázi netto cen, viz [4].

Provize

Provize můžeme charakterizovat jako odměnu za zprostředkovatelskou činnost a je určena

zpravidla pevným procentem nebo částkou z dosaženého prodejního obratu. Obecně se dá

říci, že provize, která je nezbytnou součástí provizní smlouvy, je dvojího druhu

• pevná (výše je konstantní po dobu smluvního období)

• dynamická (v průběhu smluvního období se může měnit na základě předem

stanovených podmínek uvedených ve smlouvě), viz [13]

Cestovní kanceláře a cestovní agentury, které se zabývají provizním prodejem jednotlivých

služeb cestovního ruchu jsou konkurenceschopné na trhu cestovního ruchu v případě, že

prodejní cena konkrétní služby (např. u pojišt'ovacích služeb) je stejná, jako prodejní cena

této služby dodavatele, viz [4].

Provizní smlouvy

Provizní smlouva resp. smlouva o obchodním zastoupení (dále jen smlouva) je uzavíraná

mezi cestovní kanceláří (producent) a obchodním zástupcem (prodávající). Smlouva vychází

ze Zákona 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku a Zákona 159/1999 Sb. viz [13].

Předmětem smlouvy je nabídka a prodej produktu obchodním zástupcem (cestovní

kancelář/cestovní agentura). Producent je na základě smlouvy povinen zaplatit obchodnímu

zástupci provizi. Provize je stanovená ve smlouvě z ceny produktu zvláštním ustanovením.

Výše může být rozdílná podle různých typu produktu. Např. standardní produkt, letecké

eurovíkendy, krátkodobé pobyty, tématické produkty, cruisy, ale také produkty v rámci ,,Last

minute". Provize se pohybuje od cca 9% do cca 15%. Součástí smlouvy je také:

• plná moc

Plná moc opravňuje obchodního zástupce k činnostem, ke kterým patří zejména:

- v rámci smluvního období nabízet a prodávat zájezdy producenta

- uzavírat cestovní smlouvy producenta

- přijímat platby za zájezdy od cestujících

- informovat o všech náležitostech, které se týkají nabízeného a prodaného produktu
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• podmínky spolupráce

Podmínky spolupráce řeší veškeré technicko-administrativní náležitosti, které vyplývají ze

spolupráce jednak mezi oběma smluvními stranami, ale také mezi zástupcem a cestujícím v

souladu s cestovní smlouvou. Podmínky spolupráce řeší např.:

- lhůty jednotlivých činností

- způsob plateb

- fakturaci provizí

- prodejní podklady (cestovní smlouvy, katalogy, informační náležitosti a podobně)

Ke smlouvě se obvykle přikládají přílohy jako např:

• kopie živnostenských oprávnění (obou smluvních stran)

• kopie výpisu z obchodního rejstříku (obou smluvních stran)

• cestovní smlouva

• všeobecné podmínky k účasti na zahraničním zájezdu, viz [4].

3.1.6 Vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem

Podle zákona o cestovním ruchu, viz [13] je cestovní kancelář povinna nejpozději 7 dnů před

zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech

skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou ji známy, pokud nejsou obsaženy

již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán, zejména:

a) upřesnění údajů k zájezdu, které jsou cestovní kanceláři známy a nejsou obsaženy v

cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán,

b) podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem cestovní kanceláře v

místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba,

c) jméno, adresa a telefonní číslo osoby, na kterou se zákazník v nesnázích v průběhu zájezdu

může obrátit s žádostí o pomoc, zejména místního zástupce cestovní kanceláře a adresu a

telefonní číslo zastupitelského úřadu,

d) informace o možnosti uzavřít pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v

souvislosti s jeho odstoupením od cestovní smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v

ceně zájezdu.

Je-li cestovní smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, musí

cestovní kancelář tyto uvedené povinnosti splnit již při uzavření cestovní smlouvy.



26

Je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit

podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Pokud

navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová

cena uvedena.

Navrhne-li cestovní kancelář změnu cestovní smlouvy, má zákazník právo rozhodnout, zda

bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit, nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Pokud

zákazník ve lhůtě určené cestovní kanceláří, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení

návrhu na změnu cestovní smlouvy zákazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její

změnou souhlasí.

Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit cestovní kanceláři, že se zájezdu

místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v

něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že

souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. V případě, že cestovní smlouva stanoví lhůtu a

podmínky, může tak zákazník učinit jen ve stanovené lhůtě a oznámení musí obsahovat i

prohlášení nového zákazníka, že splňuje veškeré podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu.

Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a

úhradu nákladů, pokud takové náklady cestovní kanceláři v souvislosti se změnou zákazníka

vzniknou.

Zákazník může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit. Cestovní kancelář

může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu

nebo z důvodu porušení povinností zákazníkem.

Odstoupil-li zákazník od cestovní smlouvy nebo odstoupila-li cestovní kancelář od cestovní

smlouvy z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby

mu cestovní kancelář na základě nové cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v

kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li cestovní kancelář takový zájezd

nabídnout.

Při uzavření cestovní smlouvy se platby uskutečněné na základě původní cestovní smlouvy

považují za platby podle nové cestovní smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nižší než již

uskutečněné platby podle předchozí věty, je cestovní kancelář povinna tento rozdíl bez

zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit.
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Zruší-li cestovní kancelář zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je

povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu

škody tím není dotčeno.

Cestovní kancelář se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti

zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb

cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena

a) zákazníkem,

b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo

možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo

c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí,

které lze požadovat.

Nesplní-li cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy nebo tohoto

zákona řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo u cestovní kanceláře bez zbytečného

odkladu, nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd

neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo

zaniká.

Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu

nižší kvality než uvedené v cestovní smlouvě, je cestovní kancelář povinna vrátit zákazníkovi

rozdíl v ceně. Jestliže opatření nelze učinit nebo je zákazník nepřijme, musí cestovní kancelář

bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i

doprava, je cestovní kancelář povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu

nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního

ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než

kterým měla být uskutečněna podle cestovní smlouvy, je cestovní kancelář v případě, že:

a) doprava je uskutečněna za nižší náklady, povinna vrátit rozdíl v ceně, nebo

b) doprava je uskutečněna za vyšší náklady, povinna rozdíl v ceně uhradit z vlastních

prostředků, viz [13].

3.1.7 Cestovní smlouva

Pokud se zákazník rozhodne pro využití nabídky zájezdu, musí uzavřít cestovní smlouvu s

příslušnou cestovní kanceláří. Cestovní smlouvu může uzavřít i prostřednictvím cestovní
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agentury nebo zprostředkovatelské cestovní kanceláře, avšak jako pořadatel zájezdu musí být

uvedena nikoli cestovní agentura, nýbrž vždy cestovní kancelář. Novela občanského zákoníku

přijatá v souvislosti se zákonem č. 159/1999 Sb. viz [13], stanovuje požadavky na cestovní

smlouvu a zavádí přesná kritéria pro vzájemný vztah cestovní kanceláře a zákazníka. Cestovní

smlouvou se provozovatel cestovní kanceláře zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd a

zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu.

 

Návrh cestovní smlouvy předkládá zákazníkovi cestovní kancelář. Jedno vyhotovení cestovní

smlouvy je po jejím uzavření cestovní kancelář povinna předat zákazníkovi. Spolu s cestovní

smlouvou je cestovní kancelář povinna předat zákazníkovi doklad o pojištění vystavený

pojišť ovnou.

 

Cestovní smlouva musí být písemná a musí obsahovat:

• označení smluvních stran

• vymezení zájezdu, zejména termín jeho zahájení a ukončení, uvedení všech

poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, místo a

dobu jejich trvání; vymezení zájezdu může být nahrazeno odkazem na číslo zájezdu

nebo jiné označení v katalogu jen v případě, že katalog obsahuje všechny tyto

informace a byl zákazníkovi předán

• cenu zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy

• způsob, jakým má zákazník uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti

cestovní kanceláře

• výši odstupného, které je povinen zákazník cestovní kanceláři uhradit při odstoupení

od cestovní smlouvy v případech stanovených tímto zákonem

• jsou-li součástí zájezdu i další platby za služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně

zájezdu, údaje o počtu a výši těchto dalších plateb

• je-li součástí zájezdu ubytování, jeho polohu, kategorii, stupeň vybavenosti a hlavní

charakteristické znaky

• je-li součástí zájezdu doprava, druh, charakteristiku a kategorii dopravního prostředku,

údaje o trase cesty

• je-li součástí zájezdu stravování, jeho způsob a rozsah

• je-li realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků, výslovné

uvedení této skutečnosti a současně lhůtu, ve které nejpozději musí cestovní kancelář
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zákazníka písemně informovat o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního

počtu zákazníků

• jsou-li důvody pro stanovení podmínek, které musí účastník zájezdu splňovat, uvedení

těchto podmínek a lhůtu, ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něho

zúčastní jiná osoba, pokud jsou důvody pro její stanovení.

 

Ke dni 18. listopadu 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v

platném znění. Zcela nový § 13a) ukládá cestovním kancelářím specifické povinnosti při

zveřejňování nabídky a při prodeji zájezdů, a to zejména v oblasti informovanosti spotřebitele

o konečné ceně zájezdu, viz [14]. Při nabídce a prodeji zájezdů  musí prodávající spotřebiteli

poskytnout informaci o konečné ceně zájezdu, která má být zaplacena. Je-li informace o ceně

zájezdu tvořena z více složek, uvede prodávající také aktuální cenu všech oddělených složek.

Nelze-li cenu některé složky zájezdu uvést, musí v nabídce zájezdu informovat o čase a místě

zpřístupnění této ceny pro spotřebitele jiným vhodným způsobem. Cestovní kancelář je

oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, jestliže je přesně stanoven způsob

výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu uvedená v cestovní smlouvě však nesmí být jednostranně

zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu. Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě, že

dojde ke zvýšení:

a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo

b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v

ceně zájezdu, nebo

c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než

10 %,

pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu.

Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před

zahájením zájezdu, jinak cestovní kanceláři nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně

zájezdu, viz [13].

 
Změna smlouvy

Navrhne-li cestovní kancelář klientovi změnu cestovní smlouvy, například z důvodu změny v

ceně zájezdu, má zákazník právo se rozhodnout, zda bude se změnou souhlasit, nebo zda od

cestovní smlouvy odstoupí. Pokud se v určené lhůtě (nesmí být kratší než pět dnů od

doručení) k nové smlouvě klient nevyjádří, má se za to, že s její změnou souhlasí. V případě,
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že cestovní kancelář zájezd zruší, má klient právo na vrácení peněz, které za zájezd zaplatil.

Pokud byl zájezd zrušen ve lhůtě kratší než 20 dnů před odjezdem, má klient navíc nárok na

finanční odškodnění ve výši 10 procent z ceny zájezdu. Výše odškodnění se vypočítává z

ceny včetně všech poplatků, viz [13].

3.1.8 Standardní produkt cestovní kanceláře

Zákon č.159/1999 Sb. definuje v §1 zájezd jako předem sestavenou kombinaci alespoň dvou z

následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba

poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc

a) doprava

b) ubytování

c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří

významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20% souhrnné ceny zájezdu.

Oddělené účtování za jednotlivé položky téhož zájezdu nezprošť uje subjekt, který je oprávněn

nabízet a prodávat zájezdy, závazků (například výuka jazyků, sportovní kursy, průvodcovské

služby).

Zájezdem je i kombinace dopravy a ubytování, či ubytování spojené s poznávacími výlety do

okolí a ubytování spojené se sportovním programem (doprava není podmínkou). Zájezdem je

i dětský tábor.

Zájezdem podle tohoto zákona není kombinace služeb cestovního ruchu

• prodávána jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání, nebo

• jejíž nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání

Pořádat zájezdy je oprávněn výlučně provozovatel cestovní kanceláře, což je podnikatel, který

je na základě koncese udělené živnostenským úřadem oprávněn prodávat a nabízet zájezdy.

Zákon definuje cestovní kancelář jako firmu, která nabízí dvě nebo více služeb. Mnoho

podnikatelů však zákon obchází tak, že cenu za dopravu si účtuje jedna firma, ubytování pak

jiná, patřící například manželce. Tito podnikatelé pak nemusí platit pojištění, což deformuje

trh, viz [19].
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Specifické charakteristiky služeb cestovního ruchu

Služby v cestovním ruchu sevyznačují oproti klasickým produktům těmito specifiky, viz [9]:

• kratší expozitura služby – spotřeba služeb cestovního ruchu (např. pobyt v hotelu) trvá

podstatně kratší dobu než spotřeba výrobku dlouhodobé spotřeby (např. televize,

automobil). Pro udělání dobrého či špatného dojmu na zákazníka je mnohem méně

času.

• výraznější vliv psychiky a emocí na nákup služeb cestovního ruchu – při nákupu

určitého zboží uvažuje zákazník spíše racionálně než emotivně. Uvažuje nad

funkcemi, které mu bude zboží poskytovat. U služeb cestovního ruchu vzniká „citové

pouto“ mnohem častěji, protože se jedná o práci s lidmi. Lidé služby poskytují a lidé

je také konzumují. Vždy jde o vzájemnou interakci člověka s člověkem. Emoce a

pocity ovlivňují budoucí nákupní chování. Při nákupu služeb zákazníci používají

kombinaci racionálního a emotivního uvažování.

• větší význam vnější stránky poskytování služeb cestovního ruchu – zákazníci při

nákupu služeb mnohem více spoléhají na hmatatelné záchytné body nebo důkaz

(vnější stránku). Kombinovaný efekt těchto hmatatelných důkazů podmiňuje jejich

hodnocení kvality služeb.

• větší důraz na kvalitu a image – protože charakter poskytovaných služeb je většinou

nehmotný a zákazníci při nákupu uvažují emotivně, snaží se firmy u nich evokovat

patřičné asociace.

• Složitější a proměnlivější distribuční cesty – namísto fyzického distribučního systému

existuje zvláštní skupina zprostředkovatelů cestovního ruchu, zahrnující cestovní

kanceláře, které sestavují prázdninové balíčky (package). Zákazníci je považují za

odborníky a berou jejich doporučení vážně.

• větší závislost na dodavatelských firmách – celková úroveň spokojenosti turistů je

závislá na zkušenostech, které mají s činností všech zainteresovaných firem. Pokud

jedna nedosahuje úrovně ostatních, vrhá to stín na všechny ostatní.

• možnost snadnějšího kopírování služeb – většina služeb je v důsledku jejich

nehmotného charakteru snadno napodobitelná.
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• větší důraz na propagaci v období mimo hlavní sezonu – z důvodu, že zákazníci se

mnohem déle emotivně připravují na svoji dovolenou a propagace je proto

nejvhodnější v době, když si ji plánuje.

3.2 Organizace a řízení cestovní kanceláře a agentury

3.2.1 Proces organizování

Podle Herbsta (1995, str. 14) „ani ti nejlépe teoreticky připravení manažeři nemohou být

úspěšní, pokud nepočítají s aktivitou svých spolupracovníků v procesu řízení“. Organizování

je vymezení vzájemných vztahů lidí (jednotlivců, skupin) a prostředků při plnění určitých

záměrů.

• stanovení a uspořádání požadovaných činností

• stanovení a zajištění racionální dělby práce

• seskupování činností potřebných pro dosažení stanovených cílů

• stanovení a přiřazení (delegace) rolí lidí

• zabezpečení horizontální a vertikální koordinace lidí, zdrojů a prováděných činností

Cejthamr, viz [16] rozděluje organizační struktury podle:

Formálnosti

• Formální organizační struktura – je chápána jako struktura organizačních jednotek ve

formálně organizované organizaci, kde je jednoznačně daná nadřízenost a podřízenost,

odpovědnosti a pravomoci jednotlivých vedoucích a celých útvarů. Obvykle je

deklarována pomocí organizačních řádů a charakterizována pomocí organizačních

schémat.

• Neformální organizační struktura – vznikají ve firmách spontálně a jsou tvořeny

skupinkami lidí společných zájmů, nejsou vytvářeny ani požadovány organizační

strukturou. Silně ovlivňuje spokojenost lidí s podmínkami na pracovišti, jejich

morálku a chování, motivaci k práci, tvůrčí účast.

Hlediska sdružování činností

• Funkcionální organizační struktura – je základní organizační formou, ve které se

pracovníci sdružují podle podobnosti úkolů, dovedností nebo aktivit (např. výroba,

výzkum, finance). Je založena na funkční specializaci dílčích jednotek (útvarů).

Výhodou je efektivnost založená na specializaci odborníků, jednotné řízení.
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Nevýhodou je nutnost větší koordinace mezi jednotlivými funkčními oblastmi, sklon k

jednostrannému řešení komplexních úkolů.

• Výrobková struktura – je založena na výrobkové specializaci, každý druh výrobku má

svůj útvar, který zajišť uje pro tento výrobek vše (marketing, vývoj, zásobování,

výrobu, prodej). Typickou výrobkovou strukturou je divizionální organizační struktura

(rozhodující charakteristikou divizí je přímá vazba na trh). Výhody: účelné, komplexní

řízení jednotlivých podnikatelských aktivit. Nevýhody: řízení celé firmy je obtížné,

protože jednotlivé obory (divize) spolu soupeří, nekoordinovaná prodejní politika

firmy jako celku.

• Ostatní účelové struktury - podle specifických potřeb může jít o sdružování podle:

• zákazníků (odběratelů)

• dodavatelů

• poskytovaných služeb

• teritoriálního určení prodeje

Hlediska rozhodovací pravomoci a zodpovědnosti

- Liniová organizační struktura – je založena na principu jediného vedoucího a na přímé

odpovědnosti a pravomoci, přesně tedy určuje vztahy přímé rozhodovací pravomoci.

Výhodou je jasné určení pravomocí a odpovědností, nevýhodou vysoká náročnost na

odbornost vedoucího.

- Štábní struktura – vedoucí potřebují pro své kvalifikované rozhodování podporu a

radu od specializovaných odborných útvarů „štábů“, které nemají žádnou rozhodovací

ani řídící pravomoc a jsou pouze pomocníky.

- Liniově-štábní struktura – rozhodující řídící pravomoc zůstává na liniovém řízení, ale

jejich pomocné štáby mají také určité přesně vymezené řídící kompetence, úkoly

vypracované štáby schvaluje vedoucí.

- Cílově-programová struktura – jeden pracovník může být zároveň podřízen dvěma i

více vedoucím, typickým příkladem těchto struktur je maticová struktura. Tu vytváří

vedoucí projektů, kteří si vybírají nejvhodnější spolupracovníky z ostatních útvarů s

jejichž pomocí budou realizovat stanovené úkoly. V jedné organizaci tak existuje linie

funkčních útvarů a linie projektová, která odpovídá za realizaci jednoho nebo více

projektů. V maticových strukturách se uplatňuje převážně týmová práce.
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Míry delegace pravomoci a zodpovědnosti

• Centralizovaná organizační struktura – pravomoci a odpovědnosti jsou soustředěny

centrálně v rukou omezeného okruhu vedoucích, kteří rozhodují všechna důležitá

řídící rozhodnutí

• Decentralizovaná organizační struktura – pravomoci a odpovědnosti jsou delegovány

na výrazně větší okruh vedoucích a vrcholové vedení přebírá především funkci

kontrolní a koordinační

Členitosti

• Strmá organizační struktura – vyznačuje se mnoha úrovněmi mezi řadovými

pracovníky a vrcholovým vedením, každý vedoucí pracovník má poměrně malý počet

podřízených

• Plochá organizační struktura – malý počet úrovní, velký počet podřízených vedoucímu

Časového trvání

• Dočasná organizační struktura – předpokládá se u nich časově omezené trvání

• Trvalá organizační struktura – využívání dočasných organizačních struktur

3.2.2 Faktory ovlivňující efektivní výběr organizačních struktur

Podle Dědiny a Odcházela, viz [17], vždy záleží na záměrech vrcholového vedení:

• vnitřní faktory:

• velikost firmy

• výrobně-technická základna

• teritoriální umístění

• vnější faktory:

• stabilita podnikatelského prostředí

• vliv vědeckotechnické revoluce

• legislativní možnosti

 

Postupy vytváření a adaptace organizačních struktur:

1) vytipování potřebných hlavních, obslužných a pomocných činností

2) provedení racionální dělby práce

3) racionální sdružování účelně specializovaných činností do strukturálních útvarů
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4) dořešení pravomoci a odpovědnosti

5) zajištění způsobu koordinace – způsob stanovení úkolů kontroly jejich plnění, zajištění

racionálního hospodaření se zdroji, přenos informací a reakce na změny

 

Chyby vyskytující se při organizování:

• Chyby ovlivňující plánování – organizování by mělo vycházet ze stanovené

podnikatelské strategie a cílů

• Chyby ovlivňující vyjasnění vzájemných vztahů – neujasněnost pravomocí a

odpovědnosti, neznalost úkolů

• Chyby ovlivňující delegování pravomoci – neochota manažerů nechat proniknout

rozhodování dolů do organizační struktury

• Zmatek mezi liniemi pravomocí a informačními liniemi – důležité informace by měly

být volně dostupné lidem na všech organizačních úrovních

• Udělování pravomoci bez přesné odpovědnosti – vyžadování odpovědností u lidí, kteří

nemají pravomoc

• Nesprávné využívání zaměstnaneckých pozic – jedná se o oslabení pravomoci

manažerů zaměstnaneckými specialisty, v případě nejasného delegování

• Nesprávné používání funkcionální pravomoci – nedefinované nebo neomezené

funkcionální pravomoci některých organizačních jednotek

• Vícenásobná podřízenost

• Nepochopení funkce obslužných organizačních jednotek – nedoceňování nebo

přeceňování funkce obslužných organizačních jednotek

• Přehnané nebo nedostatečné organizování, viz [17].

3.2.3 Distribuční procesy ve vnějším prostředí cestovního ruchu

Distribuční systém v cestovním ruchu je operační struktura a systém organizačních

kombinací, jehož prostřednictvím poskytovatel služeb presentuje, prodává a potvrzuje

kupujícímu služby cestovního ruchu. Distribuční cesty v cestovním ruchu jsou podobné jako

cesty v ostatních odvětvích a existuje v nich řada analogií. Zásadním rozdílem je však

skutečnost, že služby cestovního ruchu jsou převážně nehmotné. V distribučním systému

prakticky neexistuje produkt, který lze uchovat či skladovat, ale produktem je „přenocování

v hotelovém pokoji“, „přeprava v letadle“ nebo jejich kombinace a to v konkrétním čase a

konkrétním místě. Tato skutečnost zásadním způsobem determinuje chování všech účastníků

distribučního systému i systém samý. viz [4].
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Obrázek č. 2  Klasické schéma distribučního systému v cestovním ruchu

2

Do tradičního distribučního procesu vstoupil koncem devadesátých let minulého století

internet, který umožňuje přímou komunikaci mezi všemi subjekty a veřejností. Klíčovou roli

v distribučním systému však dosud hrají zprostředkovatelské organizace – cestovní agentury.

3.2.4 Distribuční procesy ve vnitřním prostředí cestovního ruchu

Cestovní kancelář

Cestovní kancelář realizuje řadu vzájemně souvisejících a vzájemně působících činností, které

jsou definovány jako procesy řídící, realizační a podpůrné. Mezi realizační procesy (procesy

vytvářející přidanou hodnotu) patří:

• tvorba produktu (zájezdů)

• prodej produktu (zájezdů) a dalších služeb cestovního ruchu

• zprostředkování prodeje produktu a dalších služeb

                                                          
2 SYSEL J. Cestovní kancelář, cestovní agentura a informační středisko v CR. Praha: VŠH. 2008
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Cestovní kanceláře fungují v řadě organizačních struktur, mezi nimiž převažují modely

funkcionalistické. Nejběžnější organizační strukturu uvádí následující schéma větší,

celostátně působící cestovní kanceláře, viz [4].

Obrázek č. 3  Organizační struktura cestovní kanceláře

3

 Cestovní agentura

Cestovní agentura realizuje v porovnání s cestovní kanceláří menší rozsah aktivit a činností a

mezi její realizační procesy patří:

• zprostředkování prodeje produktu (zájezdů) cestovní kanceláře a dalších služeb

cestovního ruchu

• prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu

• prodej zboží souvisejících s cestovním ruchem (knihy, mapy, suvenýry apod.)

Cestovní agentury fungují v jednodušších organizačních podobách, mezi nimiž převažuje

funkcionalistický model dokumentovaný následujícím schématem. viz [4].

Obrázek č. 4 – Organizační schéma cestovní agentury

4

                                                          
3 SYSEL J. Cestovní kancelář, cestovní agentura a informační středisko v CR. Praha: VŠH. 2008
4 SYSEL J. Cestovní kancelář, cestovní agentura a informační středisko v CR. Praha: VŠH. 2008
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4. Praktická část

V praktické části této diplomové práce jsem využila svých znalostí a zkušeností, jenž jsem

nasbírala za tříletou praxi v oblasti cestovního ruchu.  Jako objekt výzkumu jsem zvolila

reálnou cestovní kancelář, která je na trhu již 17 let. Po dohodě s majitelem této cestovní

kanceláře nebude v diplomové práci figurovat jeho jméno. Název firmy, spolupracující

partneři a další určující fakta budou tedy fiktivní, avšak data týkající se podnikatelské činnosti

a jejího řízení budou uváděna reálně. Tento vzorek obecně reprezentuje malé firmy

podnikající v cestovním ruchu.

4.1 Popis cestovní kanceláře Top travel

Cestovní kancelář, která je vedena na Živnostenském úřadě Nový Jičín pod obchodním

jménem Top travel, má uzavřenu zákonnou pojistku CK proti úpadku dle zákona 159/1999

Sb. u pojišť ovny EUROPÄISCHE REISEVERSICHERUNG AG Mnichov, zastoupenou

společností ETICS ITP. s.r.o., Křižíkova 237/36 a, 186 00 Praha 8. Pojistná smlouva

č. 1551000054. Cestovní kancelář je soukromá společnost se sídlem i provozovnou ve městě

Novém Jičíně a od roku 1993 úspěšně podniká na základě koncesní listiny vydané fyzické

osobě, Ing. Petru Markovi, pod ev. č. 510501-31829-00.

Cestovní kancelář Top travel se řadí podle definice Evropské Unie mezi mikro firmy, jelikož

počet jejich zaměstnanců není vyšší než 10 a maximální roční obrat nepřesáhne 1 mil. Eur.

KATALOG CK   KONCESE CK   POJIŠTĚNÍ   DANĚ EU

ŠKOLY A KOLEKTIVY
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4.2 Organizační struktura a popis činností

 

 

 

 

 

Management/ Majitel cestovní kanceláře
- vedení, plánování a organizování firmy, strategie

firmy
- výběr produktu
- organizace práce zaměstnanců
- uzavírání smluv s dodavateli služeb (pojišť ovnami,

dopravci, zahraničními agenturami, průvodci..)
- mzdová agenda
- účetnictví
- tvorba webových stránek a podpora prodeje

prostřednictvím Internetu
- veletrhy a výstavy

Marketing/Personalista
- nábor zaměstnanců
- kontrola a organizace činností

referentů
- tvorba katalogu
- veletrhy a výstavy
- řízení a kontrola databáze

prodejců

- vyřizování reklamací a stížností

Tvorba zájezdů/Řízení průvodců
- kalkulace zájezdů
- tvorba programu zájezdů, vyřizování

specifických požadavků a víz
- objednávky dopravců, ubytování a

rezervace vstupenek v zahraničí,
poznávacích, skupinových a školních
zájezdů

- nábor průvodců a kontrola jejich
práce

Prodej zájezdů/Referent 1
- prodej zájezdů
- zpracovávání cestovních smluv
- řízení, kontrola a objednávky dopravním

firmám a zahraničním agenturám
k pobytovým zájezdům

- ubytování pobytových zájezdů
- kontrola odbavení zákazníků
- vyřizování storna zájezdů
- non stop SOS linka
- mailing prodejcům

Referent 2
- prodej zájezdů
- zpracovávání cestovních smluv
- odbavení zákazníků
- zadávání informací do databáze

prodejců
- zasílání objednávek zahraničním

agenturám k pobytovým
zájezdům

- vyřizování požadavků zákazníků
- tvorba zasedacích pořádků

v autokarech a rozpisy ubytování

Referent 3
- prodej zájezdů
- zpracovávání cestovních smluv
- odbavení zákazníků
- zadávání informací do databáze

prodejců
- zasílání objednávek zahraničním

agenturám k pobytovým
zájezdům

- vyřizování požadavků zákazníků
- tvorba zasedacích pořádků

v autokarech a rozpisy ubytování
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4.3 Produkt

Z hlediska organizační struktury se zabývá výběrem produktů majitel cestovní kanceláře,

který rozhoduje o celkovém zaměření cestovní kanceláře Top travel Na tvorbu zájezdů je

vyčleněn jeden zaměstnanec, jenž má na starosti kalkulace, program zájezdů a objednávky

dodavatelských služeb poznávacích a skupinových zájezdů. Referenti cestovní kanceláře se

pak soustředí na zájezdy pobytové.

Produktem cestovní kanceláře Top travel jsou výhradně její vlastní zájezdy, které vytváří jak

zákazníkovi na míru, tak i standardní formou daných zájezdů prostřednictvím katalogu.

Zájezdy jiných cestovních kanceláří neprodává, takže nemá vlastní příjmy z provizního

prodeje. Firma se soustředí především na zahraniční destinace, jedná se tedy o výjezdový

cestovní ruch. V rámci domácího cestovního ruchu pořádá zájezdy na území České republiky

jen v případě zájmu skupin.

Doprava - cestovní kancelář nabízí pobytové zájezdy do Španělska:

• autobusovou dopravou

• leteckou dopravou s odlety z Prahy, Brna, Ostravy nebo Bratislavy

Poznávací zájezdy a pobytové zájezdy do Chorvatska a Itálie jsou autokarovou dopravou.

Klienti mohou zakoupit i jednotlivé služby, např. pouze ubytování.

Druhy zájezdů:

1) Katalogová nabídka

Tyto zájezdy jsou stěžejním produktem cestovní kanceláře. Získává jimi nové zákazníky a

udržuje stálé, kteří díky spokojenosti ve velké míře využívají možnosti koupě dalšího zájezdu

se slevou pro věrné klienty.

a) Pobytové zájezdy

Ubytování je poskytováno rozličnými ubytovacími kapacitami, aby si každý zákazník mohl

vybrat takové, které mu budou vyhovovat. Tento široký výběr je umožněn díky spolehlivým

partnerům v zahraničí, se kterými cestovní kancelář Top travel spolupracuje. Nabídka je od

kvalitních čtyřhvězdičkových hotelů se stravováním all inclusive, jednoduše zařízených

jednohvězdičkových hotelů, přes kondominia, privátní vily až po apartmány bez stravy či s

možností dokoupení plné penze.
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Druh ubytování je vždy pečlivě vybírán podle místních kritérií a poměrů v souladu s tradicí

prostředí, dále podle poptávky ze strany českého klienta a po dohodě majitele cestovní

kanceláře se zahraniční agenturou. Konkrétně se jedná o tyto zahraniční destinace:

• Španělsko: a) Costa Brava

b) Costa del Maresme

c) Andalusie

• Itálie: a) Bibione a Lignano

b) Porto St. Margherita a Rosolina Mare

c) Lido Adriano a Rimini

• Chorvatsko: celý poloostrov Istrie

b) Pobytově-poznávací zájezdy

Tento typ zájezdů je vyvážen tak, aby byly klientovi nabídnuty chvilky odpočinku i poznání.

Nejvhodnějšími destinacemi jsou přímořské letoviska, nejlépe ostrovního charakteru.

Ubytování bývá obvykle v bungalovech a apartmánech s vlastním stravováním. Klienti mají k

dispozici zázemí kempu se standardním vybavením – kuchyňky, obchod, restaurace, popř.

bazén. Jedná se o tyto destinace:

• Řecko

• Sicílie a Sardínie

• Korsika

• Turecko

c) Poznávací zájezdy

Tyto kulturně – poznávací zájezdy po Evropě si kladou za cíl přiblížit zákazníkovi krásu a

poznání nejzajímavějších míst zemí či oblastí. Zákazník zde nalezne jak poznávací okruhy po

památkách, pestře kombinované s výlety po přírodě a s koupáním, tak zájezdy během nichž

danou oblast pozná i prostřednictvím nenáročné pěší turistiky. Všechny nabízené poznávací

zájezdy jsou řešeny pohodlnou autobusovou dopravou a ubytováním převážně v dvou

či třílůžkových pokojích.

- Evropa:

a) Severní Evropa (Skandinávie, Pobaltí, Dánsko)

Časově náročnější program, zájezdy se pohybují kolem 8 – 14 dnů.

b) Zápaní Evropa (Západní metropole – Paříž, Londýn, okruhy Francií, Anglií,
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Skotskem)

Kratší poznávací zájezdy, nabídka je velmi diferenciovaná, velký zájem klientů,

„tahouni“ poznávacích zájezdů, nejnižší ceny.

c) Jižní (Itálie, Sicílie, Řecko, Španělsko, Azurové pobřeží Francie, Korsika,

Slovinsko)

Příjemné odpočinkové zájezdy, oblíbené obzvláště u zákazníků staršího věku. V

programu jsou začleněny procházky a koupání.

d) Střední (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Polsko, Maďarsko)

Jedno až třídenní zájezdy, zhuštěný program, mnohdy tématicky zaměřené.

e) Východní (Ukrajina, , Balkánské země)

Delší okruhy, méně vyhledávané zájezdy, preferovány skupinami.

- Rusko a Malá Asie (St. Petěrsburg, Moskva, Turecko)

Stejný styl zájezdů jako do východní Evropy. Náročnější příprava z hlediska času i

dokumentace.

d) Specifický poznávací se zaměřením:

Zájezdy byly začleněny do produktu CK, aby obohatily nabídku firmy a přilákaly novou

klientelu. Jedná se o finančně náročnější zájezdy, které nabízí komplexnější služby (např.

vstupy jsou zahrnuty v ceně zájezdu, letecká doprava + transfer do hotelu, místní zahraniční

agentura)

- Israel a Jordánsko

Náročnější příprava z hlediska času i dokumentace.

2) Zájezdy na míru – skupinové zájezdy

Dalším produktem výjezdového cestovního ruchu jsou zájezdy uzpůsobené k přání

zákazníka. Jsou poptávány převážně ze strany větších kolektivů (státní instituce a soukromé

firmy, zájmové skupiny). Podmínkou uskutečnění je minimální počet osob. Ten je stanoven

podle druhu a náročnosti zájezdu s možností doprodeje individuálním klientům. V rámci

skupin je cestovní kanceláří Top travel nabízeno i cestovní pojištění, množstevní slevy na

vstupy, místa zdarma a jiné výhody. Je zde kladena vysoká náročnost na průvodce. Tyto

zájezdy mohou provázet pouze Ti nejzkušenější průvodci z důvodu specifičnosti zájezdu.
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3) Školní zájezdy

Nabídka školních zájezdů, která je uvedena v samostatném katalogu, je určena nejen

skupinám žáků, studentů a pedagogů, ale i pro kolektivy dospělých. Jedná se o výukové a

vzdělávací zájezdy, jednodenní až dvou týdenní. Tento produkt je mnohdy doplněn i o

alternativy, jimiž lze program obohatit, či upravit, aby se co nejvíce přiblížil požadavkům

kolektivu.

U mnohých zájezdů lze zajistit ubytování podle přání klienta (hotel, hostel, ověřené

hostitelské rodiny v Anglii a Skotsku). Cestovní kancelář zajišť uje vstupy do muzeí a jiných

objektů. Objednávka je dělána již z České republiky s časovým předstihem, což je cenově

výhodnější a na místě to přináší úsporu času. V některých případech, kdy je počet návštěvníků

omezen, je pak taková rezervace nezbytností (např. galerie Uffizi, jeskyně Lascaux II.,

Marmottan, Jekatěrinburg, atd.).

4.4 Nabídka produktu

Propagaci produktu a vzhled katalogu spolu s dalšími propagačními materiály má

v kompetenci pracovnice marketingu. Podílí se s majitelem na přípravě veletrhů a doprovází

jej na obchodních schůzkách s partnery cestovní kanceláře.

Katalog standardních a školních zájezdů cestovní kanceláře se vydává formou publikace a v

elektronické podobě. Lze definovat jako jmenovitý seznam standardních zájezdů a pobytů pro

určité období, který obsahuje základní informace o těchto cestách včetně cenových relací.

Zákon č. 159/1999 Sb. § 10 stanovuje přísné podmínky pro rozsah, strukturu a kvalitu

informací o produktu cestovní kanceláře prezentované v katalogu:

1. Cestovní kancelář je povinna před uzavřením cestovní smlouvy v katalogu, případně jinou

prokazatelnou formou (dále jen "katalog") pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informovat o

všech skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí zájemce o

koupi zájezdu, zejména o

a) termínu zahájení a ukončení zájezdu

b) ceně zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy

c) případech, kdy je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři odstupné při odstoupení od

cestovní smlouvy, a o výši tohoto odstupného
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d) místě určení cesty nebo pobytu

e) druhu dopravního prostředku (hlavní charakteristické znaky nebo třídy)

f) ubytování (poloha, kategorie, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky)

g) stravování

h) předpokládané trase cesty, včetně časů a míst zastávek

i) pasových a vízových požadavcích pro občany České republiky a zdravotních formalitách,

které jsou nutné pro cestu a pobyt, a o obvyklých cenách a lhůtách pro jejich vyřízení

j) tom, zda je pro zájezd požadován minimální počet zákazníků včetně termínu, kdy

nejpozději před odjezdem musí být zákazníku oznámeno, že nebylo tohoto minimálního počtu

dosaženo a cestovní kancelář zájezd ruší

k) rozsahu a podmínkách pojištění zákazníka (rozsah pojistného plnění, podmínky pro

uplatnění nároku zákazníka, pojišť ovna, s níž má uzavřeno pojištění)

l) programu v místě pobytu

m) lhůtě, ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba,

pokud jsou důvody pro její stanovení, a o podmínkách, které musí účastník zájezdu splňovat,

pokud jsou důvody pro jejich stanovení

n) možnosti uzavřít individuální pojištění zákazníka pro cesty a pobyt včetně pojištění pro

případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od cestovní

smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu

 

2. Před uzavřením cestovní smlouvy mohou být údaje uvedené v odstavci 1 změněny jen v

případě, že si cestovní kancelář v katalogu toto právo vyhradila nebo pokud se na nich

dohodla se zájemcem o koupi zájezdu; v ostatních případech jsou pro cestovní kancelář

závazné.

Referentky cestovní kanceláře Top travel klientům doporučují, aby si klienti cestovní

kanceláře vždy důkladně prostudovali katalog a Všeobecné podmínky cestovní kanceláře.

Pokud je zájezd prodáván prostřednictvím zprostředkovatele mají tuto povinnost zaměstnanci

zprostředkovatelské cestovní agentury či kanceláře. Údaje obsažené v katalogu jsou pro

cestovní kancelář závazné, s tím, že se cestovní kancelář může se zájemcem o koupi zájezdu

dohodnout i jinak. Cestovní kancelář  si však ve Všeobecných podmínkách vymezuje toto

právo, že veškeré údaje a pokyny obsažené v reklamních materiálech cestovní kanceláře

odpovídají vždy informacím známým v době tisku a cestovní kancelář si vyhrazuje právo na



45

jejich změnu. O změně oproti propagačním materiálům je zákazník informován ihned při

rezervaci pracovnicemi prodeje zájezdů cestovní kanceláře Top travel.

4.5 Podpora prodeje produktu

Podporou prodeje produktu se rozumí aplikace marketingových a komunikačních nástrojů s

cílem dosažení stanovených marketingových cílů. O podporu prodeje v rámci Internetu se

v cestovní kanceláři stará především management - majitel firmy. Je tvůrcem webových

stránek a udržuje jejich pravidelné aktualizace. Distribuuje také veškerá data velkým

internetovým prodejcům – cestovním agenturám, jako např. Invia, Agentura Zájezdy, Vlna

atd. Výši a druh slev stanoví majitel cestovní kanceláře ve spolupráci s prácovníkem tvorby

produktů podle propočtených kalkulací. Tištěné propagační materiály, prostorovou propagaci

a sponzoring organizuje zaměstnankyně marketingu.

K nástrojům podpory prodeje, které cestovní kancelář Top travel využívá patří:

• prezentace na internetu

• prostorová propagace

• mailing

• výstavy a veletrhy

• slevy

• sponzoring

Cestovní kancelář pracuje s nástroji marketingové komunikace a její aktivity jsou zaměřeny na

dvě cílové skupiny:

• konečné zákazníky – spotřebitele

• cestovní agentury – zprostředkovatele

K pozitivnímu ovlivňování těchto skupin je využíván marketingový a komunikační mix, který

vychází z dlouhodobější marketingové strategie a reaguje na aktuální prodejní situace, které

sleduje majitel cestovní kanceláře Top travel a pracovnice marketingu.

Prezentace na internetu

Je základním nástrojem informací o firmě a produktu. Slouží k představení cestovní kanceláře

a jejího produktu. Umožňuje podání komplexních informací včetně možných ukázek zejména
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místa pobytu a ubytovacích kapacit. Je ideálním místem pro všechny novinky a aktuální

informace a nepatří k nákladným formám propagace.. Prezentace na internetu současně slouži

i k e-commerce a  plní roli rychlého přenosu komplexních informací obchodní povahy.

Prostorová propagace

Plakáty a cedule používá cestovní kancelář Top travel především při prezentaci v rámci

autokarové přepravy. Jedná se o stručné a jednoduché infornace, často v grafické podobě a s

využitím symboliky. Jsou umísť ovány na autokary nebo do jejich interních prostor za sklo.

Potencionální trh oslovuje s místním cíleným zaměřením.

Slevy

Intenzivně používaný nástroj podpory prodeje známý jako ,,last minute" na poslední chvíli.

Cestovní kancelář jim zpravidla řeší nižší prodej konkrétních přepravních nebo ubytovacích

kapacit v konkrétním čase. Z hlediska ekonomiky cestovní kanceláře se jedná o snahu

eliminovat potencionální finanční ztráty. Velmi využívanou je časová sleva, která je

poskytována zákazníkům k základní ceně zájezdu v procentní výši do 30. března. Dále

procentní sleva pro osoby starší 60 let a sleva pro věrné zákazníky.

Výstavy a veletrhy

Výstavy a veletrhy jsou místem intenzivní komunikace a výměny informací. Cestovní

kancelář zde prezentuje nový produkt, podmínky jeho prodeje a další podstatné skutečnosti.

Účast na výstavách a veletrzích má často společenský charakter a slouží k navázání nových či

upevnění starých kontaktů a k získání aktuálních informací o situaci v odvětví, informací o

konkurenci.. Mezi pravidelně navštěvované veletrhy cestovní kanceláře Top travel patří Go

veletrh v Brně a pražský veletrh Holiday World.

Mailing

Velmi efektivní nástroj podpory prodeje pro přesně stanovený okruh obchodních partnerů.

Jeho předmětem bývá zcela konkrétní a aktuální informace o novém produktu, nově výhodné

ceně existujícího produktu, anebo další konkrétní výhodě. Aktualizace jsou rozesílány všem

spolupracujícím cestovním kancelářím a agenturám denně, vždy ráno Bývá často kombinován

s internetovou prezentací jako upozornění na novinky.
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Inzerce v denících, časopisech a dalších periodikách je pro cestovní kancelář Top travel

velmi nákladná, proto této formy prezentace nevyužívá. Tak jako prezentace pomocí

seminářů a workshopů, které bývají často spojeny s pohoštěním či darováním drobných

suvenýrů. Majitel cestovní kanceláře předpokládá, že oslovení klienta prostřednictvím

cestovních agentur v místě bydliště zákazníka je cílenější a efektivnější forma propagace a pro

plošné oslovení zákazníků používá Internet. Předpokládá, že zprostředkovatelské cestovní

agentury a kanceláře jsou zaměřeny na konkrétní region nebo místo působení a jejich cílem je

vytvořit maximálně pozitivní image a propagovat komplex svých služeb, ve kterých je

zahrnut i náš produkt, což vytváří dvojitý prospěch. Samozřejmě to nese s sebou i odvrácenou

stránku, avšak cílem cestovní kanceláře i spolupracujících agentur je minimalizace těchto

negací. Nejspolehlivější reklamou je v samotné podstatě spokojený zákazník.

4.6 Organizace práce podle ročního časového harmonogramu

Cestovní ruch je charakteristický sezónností související především s volbou optimálního

období pro dovolenou s ohledem na počasí, či s vyhlašováním celofiremních a celonárodních

dovolených. Podle klasického vzorce 4S se cyklus dělí na čtyři období, z nichž

nejvýznamnější jsou letní a zimní sezóna. Cestovní kancelář Top travel je ovlivněna

sezónností ve velké míře, protože se specializuje na letní sezónu a zimní sezónu nemá v

nabídce zahrnutu. Poznávací zájezdy jsou však prodávány po celý rok, což cestovní kanceláři

zajišť uje příjmy i v zimních a mimosezónních obdobích.

Graf č. 1 Počet zákazníků CK Top travel v jednotlivých měsících za rok 2009

5

                                                          
5 Pramen: Vlastní propočty
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Hlavní sezóna je pro cestovní kancelář Top travel od dubna do září. Mimosezóna pak v

jarních a podzimních měsících a v zimních měsících se uskutečňují především silvestrovské

zájezdy. Právě pobytové či poznávací zájezdy, které jsou spojeny s oslavou Nového roku,

zařadila cestovní kancelář do prodeje jako mimosezónní package, aby měli zákazníci cestovní

kanceláře možnost nakupovat zájezdy po celý rok. Vhodným vykrytím mimosezóních období

se ukázal být vybraný segment zákazníků – studenti a učitelé v rámci školních zájezdů, kteří

mnohdy jezdí v období zimních či jarních prázdnin. Vybírají si nejen destinace s celoročně

příznivým klimatem (ostrovy, přímořské oblasti), ale i velkoměsta, jenž jsou bohaté na

získávaní mnoha nových poznatků.

Cena produktů je v cestovním ruchu sezónností výrazně ovlivněna a cena dopravy i pobytu

bývá v mimosezónním období i méně než 50% ceny v hlavní sezóně.

Pro cestovní ruch je charakteristický obecně výrazný převis nabídky nad poptávkou, což lze

sledovat např. v obsazenosti ubytovacích zařízení, míře využití zájezdů a šíří nabídky zájezdů

v poslední moment (nemusí však platit pro vybrané destinace a nejzatíženější letecké spoje).

Obecně je závislost ceny na množství poptávaného produktu vystižena na grafu č. 2 , kdy

cena zboží klesá s jeho nabízeným množstvím. Cestovní kancelář Top travel musí snižovat

cenu v závislosti na cenách konkurenčních cestovních kanceláří. S přibývajícím počtem

konkurentů udržuje cestovní kancelář  cenu nabízených produktů ve výši konkurenčních cen,

což má ve větší míře za následek snižování ceny zájezdů.

Graf č. 2 Závislost ceny (P) na množství (Q) poptávaných pruduktů

6

                                                          
6 Pramen: Vlastní propočty
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Rozvržení činností zaměstnanců cestovní kanceláře podle měsíců v roce

Vždy s příchodem konce hlavní sezóny se musí cestovní kancelář Top travel začít připravovat

na sezónu nadcházející. Proto jsem jako začátek cyklu zvolila měsíc září. Na činnosti

nahlížím subjektivně, v rámci pravomocí jednotlivých subjektů cestovní kanceláře.

Září

V měsíci září je nutno dokončit prodej zájezdů stávající sezóny. Pobytové zájezdy na konci

sezóny se stávají rok od roku populárnější, takže počet zákazníků odjíždějících v posledních

turnusech neustále roste. Je to především z důvodu cenové atraktivity a příjemného klimatu v

cílových destinacích. Také poznávací či pobytově-poznávací zájezdy neubývají a v těchto

termínech se uskutečňují do všech zemí Evropy.

Práce prodejců zájezdů je velmi vytížená. Jsou v neustálém kontaktu se zákazníky a

obchodními partnery. Je nutné uzavírat cestovní smlouvy, přijímat a zpracovávat objednávky

cestovních agentur a kanceláří, odesílat pokyny k odbavení klientů a mnoho dalších činností.

V tomto období je nutné, aby byli zaměstnanci na prodeji zájezdů obzvláště opatrní a

důslední, protože konce sezóny s sebou často nesou problémy, které vznikají přehlídnutím, či

nepozorností pracovníků. Jedná se o náročné turnusy i pro naše obchodní partnery v cílových

destinací, jelikož např. hoteliérům přibývají starosti s údržbou vybavení, na delegáty je

vyvíjen nápor s řešením problémů a klientů je ve střediscích stále velké množství. Z

psychického hlediska začíná být personál po delším období náporu vyčerpaný.

Zaměstnanec, jenž se stará o tvorbu zájezdů se koncentruje na objednávky ubytování a

dopravy pro poznávací a školní zájezdy. Důležitá je v měsíci září především kontrola všech

rezervací a objednávek u dodavatelů služeb zájezdů, které se mají v tomto období odjet.

Rozesílání informací pro ubytovatele a dopravce – seznamy klientů, časy a místa odjezdů a

další jsou nedílnou činností tohoto období. Dále se musí odbavit průvodci. Pracovník tvorby

zájezdů, někdy v zastoupení majitele cestovní kanceláře předává průvodcům veškeré

dokumenty a informace k daným zájezdům.

Management – majitel firmy začíná připravovat práci na katalogu. Kontaktuje marketingové a

tiskařské firmy. Analyzuje prodej uběhlé sezóny a rozhoduje o produktech na budoucí sezónu.

Probíhají diskuze mezi zahraničními agenturami a majitelem cestovní kanceláře o

ubytovacích kapacitách a dále s dopravními společnostmi. Zaměstnance na ekonomickou a

finanční činnost cestovní kancelář Top travel nemá. Všechny tyto povinnosti zpracovává a

zajišť uje majitel firmy. Kromě klasické provozní práce musí v měsíci září věnovat vysokou
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pozornost platebním transakcím s dodavateli a odběrateli služeb cestovní kanceláře u zájezdů,

které se v tomto období pojedou..

Zaměstnanec marketingu pak pracuje na samotné podobě katalogu. Musí úzce spolupracovat s

managementem. Vzhledem k absenci organizačního článku – řízení sítě poboček / agentur

musí zaměstnanec marketingu řešit veškeré záležitosti s našimi prodejci zájezdů, cestovními

agenturami a kancelářemi. Navíc má na starosti případně stížnosti, reklamace a pochvaly.

Říjen - Listopad

V tomto období se prodávají poznávací a školní zájezdy. Pobytové zájezdy byly ukončeny v

září. Vzhledem k tomu, že se jedná již o chladnější měsíce, destinacemi jsou obvykle země

jižní a západní Evropy, malé Asie a hlavní metropole. V hojném množství se jezdí také školní

zájezdy do blízkých měst a upomínkových míst jako např. do Oswiecimi. Je především nutné

uzavřít smlouvy s dodavateli služeb. Tyto rozhodnutí bývají velmi důležité pro ekonomické

„zdraví“ firmy.

Prodejci zájezdů zajišť ují objednávky kolektivů a škol. Klienti skupinových zájezdů jsou

náročnější na organizaci a přípravu zájezdu než zájezdy individuálních klientů, kteří si

vybírají standardní produkt z katalogu. Mnohdy je nutné začlenit do programu speciální

požadavky. Prodejci musí úzce spolupracovat s kolegou, jenž má na starosti tvorbu zájezdů.

Komunikace s organizátory skupin  bývá časově náročnější.

Tvorba zájezdů je v tomto období obzvláště důležitá. Začátkem školního roku se ve školách

ve velké míře vyjednávají rozvrhy a termíny. Učitelé škol zasílají poptávky na zájezdy a proto

je zapotřebí připravit různé návrhy tras a programů. Katalog standardních produktů cestovní

kanceláře  se dokončuje, takže je také nutná spolupráce nejen s managementem firmy, ale

především s marketingovým oddělením. Dojednávají se poslední detaily a celková podoba

programů standardních zájezdů.

Majitel firmy dojednává ve spolupráci s pracovnicí marketingu všechny potřebné informace o

podobě katalogu. Uskutečňují několik pracovních setkání se zaměstnanci tiskařské firmy, kde

konkretizují jednotlivé požadavky ke katalogu a kontrolují správnost zadávaných dat do

systému tiskařské firmy. Na konci listopadu probíhá finální tisk katalogů v několika desítek

tisíců kusů. V posledních letech se stal Internet bezprostřední součástí prezentace našeho

produktu. Majitel firmy vytváří databázové systémy pro internetové prodejce spolu s

elektronickou verzí katalogu. Do konce tohoto období je nutné uvést katalog na webové

stránky naší cestovní kanceláře. V tomto období je nutné uzavřít se zahraničními agenturami a
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dopravními firmami allotmenty a kontrakty na další sezónu. Zahajuje se jednání s pojišť ovací

společností.

Marketing je nepostradatelným článkem v období od října do listopadu. Katalog je hlavním

nástrojem marketingu a je zapotřebí eliminovat jakékoli nedostatky než se dá katalog do tisku.

Intenzivní spolupráce s tvorbou zájezdů a managementem.

Prosinec

V prosinci jsou odbavováni zákazníci odjíždějící na Silvestrovské pobyty do Španělska a na

poznávací zájezdy – Silvestr v západních metropolích. Cestovní kancelář je řádně otevřená

v pracovní dny v průběhu vánočního období a po 24 hodin denně mají zákazníci k dispozici

SOS linku. Z tiskárny je přivezeno několik desítek tisíc katalogů. Všichni zaměstnanci

cestovní kanceláře se podílejí na balení a rozesílání katalogů zprostředkovatelským cestovním

agenturám a kancelářím. Čím dříve naši prodejci mají naše katalogy, tím větší předstih má

cestovní kancelář před konkurencí, proto je důležité odeslat katalogy po celé České republice

co nejrychleji.

Prodejci zájezdů nabízí silvestrovské pobyty do Španělska a poznávací zájezdy do hlavních

metropolí Evropy. Dochází k uzavírání smluv se zprostředkovateli prodeje zájezdů cestovní

kanceláře Top travel.na další rok. Upravuje se databáze prodejců a zadávají se nové data o

odeslaných katalozích.

Tvorba zájezdů se specializuje na skupinové zájezdy. Obvykle v tomto období přicházejí

objednávky od velkých firem na podnikové dovolené. K těmto zákazníkům se přistupuje

obzvláště pečlivě, protože v případě spokojenosti zůstávají stabilní klientelou, která přináší

cestovní kanceláři nemalé zisky. Mnohdy si podniky objednávají více zájezdů na míru za rok.

Pracovník, který má na starosti tvorbu zájezdů zasílá podnikům několik různých verzí

programů s kalkulacemi. Odbavení průvodců.

Majitel firmy se soustředí na uzavření smluv s pojišť ovací společností. Jedná se o smlouvy

odpovědnosti za škodu na zdraví a na majetku a pojištění záruky pro případ úpadku. Upravuje

a aktualizuje webové stránky a  zpracovává data pro internetové prodejce. Vypisuje akční

ceny „last minute“ na Silvestrovské zájezdy v případě neobsazenosti kapacit.

Pracovnice marketingu pomáhá s úpravou webových stránek a tvorbou letáků na všechny

druhy zájezdů.  Řídí databázi prodejců a kontroluje zadávání dat.
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Leden - Březen

Hlavními činnostmi cestovních kanceláří je příprava, propagace a prodej produktu a

jednotlivých služeb. Konají se veletrhy a výstavy. V těchto měsících si nejčastěji vybírají

zaměstnanci cestovní kanceláře dovolenou.

Prodejci zájezdů rozesílají katalogy stálým klientům cestovní kanceláře. Referenti se musí

naučit nový produkt. Je zaznamenán nárůst prodeje standardních zájezdů oproti minulým

měsícům, díky možnosti slev za včasný nákup. Zpracovávání cestovních smluv klientů,

odesílání objednávek zahraničním agenturám a vystavování faktur zprostředkovatelským

cestovním kancelářím a agenturám.

Pracovník, který má na starosti  tvorbu  zájezdů pomáhá na veletrzích. V tomto období také

osobně navštěvuje zaměstnance škol  a domlouvá s nimi detaily školních zájezdů. Rozvrhuje

harmonogram průvodců na celý rok

Majitel firmy prezentuje svou firmu na veletrhu Podepisuje s průvodci smlouvy na konkrétní

zájezdy. Osobně se setkává se zahraničními partnery a kontroluje vybrané ubytovací kapacity.

Marketingová pracovnice organizuje celou přípravu cestovní kanceláře při prezentaci

produktu na veletrzích. Vyhodnocuje a dělá výstupní zprávu z informací nasbíraných na

veletrhu. Kontaktuje nové obchodní partnery či firmy a jedná s nimi o možnostech

spolupráce.

Duben - Květen

Počátkem jara začínají odjíždět první zájezdy. Zprvu se jedná o poznávací, skupinové a školní

zájezdy a koncem května vyjíždí první pravidelné autokarové zájezdy, které jezdí v týdenních

intervalech s odjezdy v pátek a návraty v neděli.

Prodejci zájezdů zpracovávají cestovní smlouvy, odbavují klienty na zájezdy a objednávají

kapacity u dopravců a zahraničních agentur. Je nutné upřesnit s autokarovými společnostmi

přesná místa a časy odjezdů na pobytové zájezdy. Tvoří se zasedací pořádky v autokarech a

rozpisy ubytování na poznávacích a skupinových zájezdech. Obzvláště důležitá je SOS linka

pro klienty odjíždějící do/ze Španělska.

Zaměstnanec tvorby zájezdů kontroluje správnost rezervací a objednávek u zahraničních

dodavatelů služeb v rámci poznávacích a skupinových zájezdů. Je nutné dořešit detaily

s dopravními společnostmi. Odbavení průvodců.

Majitel firmy zasílá zálohové platby zahraničním partnerům jak na pobytové tak poznávací

katalogové zájezdy, které musí být vždy uhrazeny do vymezeného data podle dohody

s jednotlivými partnery. Kontroluje termíny plateb u skupinových zájezdů a tak jako každý
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měsíc musí provádět veškeré fakturace s dopravci a zahraničními firmami. Navíc stále

provádí aktualizace databází a řeší jakékoli případné problémy s elektronickými, či

databázovými systémy.

Marketing pracuje na tvorbě nových pokynů k odjezdu pro jednotlivé zájezdy – poznávací i

pobytové. Tyto se přikládají do odbavení klientům. Kontrola odbavení klientů.

Červen

Od tohoto měsíce začíná letní sezóna pro cestovní kancelář Top travel kulminovat. Ihned na

počátku měsíce odlétají první klienti z Prahy, Brna, Ostravy a Bratislavy. Odletové dny bývají

středa, sobota a neděle, vždy s návratem za sedm dní. Autokarová doprava jezdí pravidelně

každý týden a zvyšuje se počet poznávacích zájezdů. Při nových objednávkách skupinových

zájezdů je nutné brát zřetel na kapacitní možnosti (počet průvodců, volné autokary atd.)

Prodejci zájezdů Referent 1 zpracovává storna zájezdů, které obvykle v tomto období před

dovolenými přibývá, kontroluje odbavování především leteckých zájezdů a řeší případné

problémy s klienty v destinacích přes SOS linku. Časté konzultace referentů se

zaměstnancem, jenž má na starosti tvorbu zájezdů a s majitelem CK ohledně kapacity při

nových rezervacích. Odbavování klientů, zpracovávání smluv a kontrolování stop stavů

ubytovacích kapacit zahraničních partnerů, kteří zasílají pravidelné aktualizace.

Při tvorbě zájezdů je nejobtížnější koordinace všech poznávacích a skupinových zájezdů. Je

důležité neustále kontrolovat ubytovací a dopravní kapacity. Počet průvodců je omezený a

zájezdy se nesmí překrývat v nadlimitním počtu. Odbavování průvodců.

Majitel firmy rozhoduje o kapacitních možnostech. Jedná s partnery autokarových, leteckých

a ubytovacích společností. Řeší případné obtížné problémy, ke kterým zaměstnanci nemají

kompetenci. Vypisuje „last minute“ nabídky a rozhoduje o uzavření prodeje jednotlivých

termínů či zájezdů. Účetnictví a aktualizace databází.

Marketingová pracovnice pomáhá s odbavováním a vyřizuje případné reklamace. Kontroluje

neuhrazené platby zprostředkovatelských agentur a kanceláří, skupin a klientů.
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Obrázek č. 5  Ukázka rozpisu poznávacích, školních a skupinových zájezdů pro měsíc

červen 2010

7

Červenec - Srpen

Systém služeb v cestovním ruchu je na sobě vzájemně závislý, proto je důležité, aby každý

subjekt v tomto řetězci vykonával svou činnost. Hlavní sezóna však s sebou obvykle nese

komplikace v distribučním řetězci. Kdykoli nastanou, je nutné řešit operativně nesrovnalosti

či výpadky jednotlivých článků v řetězci. Největší důraz je kladen na předcházení problémů

formou pravidelných a důkladných kontrol.

Prodejci zájezdů odbavují a vyřizují největší objem prodaných zájezdů. Intenzivnější kontrola

vyprodaných kapacit a ověřování možností prodeje u zahraničních partnerů. Sledování „last

minutových“ cen a častý mailing zprostředkovatelským agenturám a kancelářím.

Tvorba zájezdů je vytížena nejvyšším množstvím zájezdů. Kontrola všech dodavatelů služeb

pro poznávací zájezdy. Odbavení průvodců a koordinace jejich služeb.

Majitel firmy se zaměřuje na prodej formou atraktivních nabídek pro klienty. Internet je

v tomto období nejrychlejší možností k předávání aktuálních dat. Je nutné stále obnovovat a

doplňovat informace internetovým prodejcům. Řešení problémů a snaha jim předcházet

vhodnou predikcí..

Marketing vytváří letáky akčních nabídek a pokynů k odjezdů poznávacích zájezdů.

Kontroluje odbavování klientů.

                                                          
7 Pramen: Vlastní propočty
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4.7 Organizace práce se zákazníky

V kontaktu se zákazníky jsou převážně referenti cestovní kanceláře a pracovnice marketingu,

která má na starosti stížnosti a reklamace zákazníků.

Pokud potencionálního zákazníka osloví náš produkt má dvě možnosti jak postupovat:

a) osloví cestovní agenturu v jemu vyhovujícím městě

Databázi prodejců zprostředkovatelských cestovních kanceláří a agentur řídí a kontroluje

pracovnice marketingu. V rámci provizního prodeje spolupracuje firma Top travel s více než

600 cestovními kancelářemi či cestovními agenturami. Jde o smluvní vztah mezi dodavateli a

odběrateli služeb cestovního ruchu. Dodavatelé – cestovní kancelář prodává své služby

odběratelům – cestovním agenturám a zprostředkovatelským cestovním kancelářím za

provizi. Provize cestovní kanceláře Top travel je určena pevným procentem (výše je

konstantní po dobu smluvního období). Více o provizní smlouvě viz. Teoretická část Provizní

smlouva. Provize je odměna za zprostředkovatelskou činnost. Cestovní kanceláři Top travel to

umožňuje více se soustředit na tvorbu a kvalitu produktu samotného než na přímý prodej

zájezdů zákazníkům, který vyžaduje dostatečný časový prostor a větší množství zaměstnanců.

Pro cestovní kancelář je prodej prostřednictvím cestovních agentur a kanceláří

nepostradatelnou součástí distribučního procesu, který umožňuje, aby produkty cestovní

kanceláře Top travel byly blíže klientovi, v jeho místě pobytu. Navíc kupuje zájezd u

prodejců, jenž mnohdy důvěrněji zná, čímž mohou tito zprostředkovatelé klienta vhodněji

oslovit.

b) kontaktuje naší cestovní kancelář přímo

Pokud zákazník osloví přímo cestovní kancelář Top travel, ať  už prostřednictvím e-mailu,

telefonicky nebo v sídle firmy, jedná vždy s referenty cestovní kanceláře. Vyjímečně

v případě specifických dotazů v oblasti poznávacích zájezdů, vypomáhá referentům pracovník

tvorby zájezdů.  Jakmile při prodeji zájezdu zákazník nevyužije služeb zprostředkovatele,

odpadá tak cestovní kanceláři náklad ve formě provize. V tomto případě při hodnotnějších

zájezdech je 12% z ceny zájezdu nemalá částka, která je pro firmu důležitým ziskem. Dále je

také eliminována nejistota, která je spojena a prodejem zájezdu skze zprostředkovatele. U

nových cestovních agentur je mnohdy obtížné odhadnout bonitu firmy, čímž dochází ke

zpoždění plateb, v některých negativních případech i k nutnosti soudního vymáhání, což s

sebou nese další náklady  a časovou vytíženost. Je to také menší riziko pro zákazníka, v
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případech kdy si není jist zprostředkovatelskou firmou. Při podpisu smlouvy zákazník

automaticky uděluje zprostředkovateli plnou moc k nakládání jemu svěřenými prostředky. Při

objednání u pořadatele zájezdu se také zákazník může vyhnout zkresleným či neúplným

informacím, které mu může být zprostředkovatelem prezentováno.

Postup při koupi zájezdu

1. Zákazník si vybere z nabídky zájezd dle svých požadavků

2. Vyplní objednávkový formulář, který se nachází na webových stránkách cestovní kanceláře

Top travel a odešle jej cestovní kanceláři. Vyplnění je nezávazné do doby podepsání smlouvy

či odeslání platby zálohy. V případě, že zákazník využívá služeb zprostředkovatele, dotáže se

prostřednictvím cestovní agentury. Podmínkou přijetí zákazníkovy předběžné objednávky je

vyplnění kontaktních údajů, které jsou označeny v tomto objednávkovém formuláři jako

povinné. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které neobsahují

správné telefonní číslo, či jsou rozporuplné.

3. Prodejci zájezdů cestovní kanceláře Top travel ověří obsazenost zvoleného zájezdu a zašlou

zákazníkovi odpověď emailem nebo jej kontaktují telefonicky podle jeho potřeb. V pracovní

době odpovídají do  60 minut po obdržení zákazníkovy nezávazné objednávky. V sezónních

špičkách se může doba potřebná k vyřízení objednávky výjimečně protáhnout i na několik

hodin, u rezervace na vyžádání, či u skupinových a školních zájezdů i na 1-2 dny.

Zprostředkovatelské cestovní agentury a kanceláře disponují aktuálními informacemi, které

jim naše cestovní kancelář zasílá denně elektronicky.

4. Pokud je vybraný zájezd volný, je zákazníkovi vytvořena rezervace pod variabilním

symbolem na dohodnutou dobu. Po potvrzení rezervace je s klientem dohodnut způsob

předání cestovní smlouvy spolu se všeobecnými smluvními/obchodními podmínkami cestovní

kanceláře (mail, fax, pošta či osobně). Pokud je zájezd zprostředkován přes cestovní agenturu

či kancelář, vyřizují všechny tyto záležitosti za klienta ony, včetně platby za objednaný zájezd.

6. Doručené dokumenty včetně cestovní smlouvy by si měl zákazník důkladně přečíst a

překontrolovat. Pokud je vše v pořádku, smlouvu podepíše. Cestovní smlouva se stává

závaznou v okamžiku zaplacení zálohy a jejím podepsáním. 

7. Cestovní smlouvu zákazník zašle zpět na cestovní kancelář spolu s dokladem o zaplacení

(e-mailem, faxem nebo osobně). Platba se provádí pod variabilním symbolem, který dostal

zákazník při rezervaci a je uveden na cestovní smlouvě. Zákazník či zprostředkovatel zájezdu

musí dbát závazných termínů pro platbu zálohy a doplatku. Při podpisu smlouvy jde nutno
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uhradit 50% z celkové ceny zájezdu a druhou polovinu měsíc před odjezdem zájezdu. U

zájezdů objednaných méně než 1 měsíc před započtením zájezdu (včetně zájezdů typu „last

minute") platí zákazník celou cenu ihned při objednání zájezdu. V případě zájezdů na

vyžádání, kdy je zapotřebí vyžádat speciální požadavek s hoteliérem či jiným zahraničním

partnerem, je nutné vyžádat podle podmínek cestovní kanceláře zálohu ve výši 50% ceny

zájezdu ještě před rezervací zájezdu, která je při úspěšné rezervaci ihned závaznou a vztahují

se na ní stejně tak i storno podmínky dané cestovní kanceláře. V případě neúspěšné rezervace

se záloha vždy vrací v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

8. Prodejce zájezdu cestovní kanceláře potvrdí doručení cestovní smlouvy s dokladem. Platba

se provádí bankovním převodem na účet cestovní kanceláře Top travel, složením částky v

hotovosti u zprostředkovatele zájezdů nebo poštovní poukázkou. Zájezd či jiná služba může

být zaplacena  zaměstnavatelem zákazníka a podobně. V těchto případech bude postup

prodeje zájezdu projednán individuálně.

9. Nejpozději 14 – 10 dnů před odjezdem zasílá cestovní kancelář klientovi informace

k odbavení. Pokyny k odbavení nemohou být zákazníkovi zaslány, pokud není uhrazena

celková cena objednaného zájezdu.

Změny a drobné odchylky jednotlivých služeb nabízených CK od dohodnutého obsahu

smlouvy jsou v nutných případech přípustné. Jedná se např. o změny trasy a času a místa

dopravy, objektu ubytování. V případě, že bude na základě překnihování hotelu (které

cestovní kancelář nemůže ovlivnit) nutné ubytovat zákazníka v hotelu jiném, uskuteční se

ubytování v hotelu stejné kategorie nebo kategorie vyšší. Překnihování může být i na část

pobytu nebo do jiného střediska. Zákazník je vždy ihned o této změně informován.

Provozní doba rezervačního oddělení cestovní kanceláře je pondělí až pátek  od 9:00 do

17:00, o víkendech přijímá referent 1 telefonické rezervace na sos lince, která je ve vážných

případech k dispozici zákazníkovi 24 hodin denně.

Odbavení zájezdu pro zákazníka

Odbavení zákazníků je plně v kompetenci referentů. Doklady, potřebné k nastoupení

zákazníka na zájezd rozesílají referenti vždy na adresu prvního knihovaného zákazníka

přibližně 10 dnů před odjezdem kvůli aktuálnosti informací. Způsob předání cestovních

dokladů je se zákazníkem sjednán při podpisu smlouvy. V případě neobdržení cestovních

dokladů je klient povinen upozornit CK a vyžádat vystavení nových dokumentů.



58

Podle druhu zájezdu má cestovní kancelář pokyny k odjezdu pro:

• Poznávací zájezdy – na základě platby klienta vystaví cestovní kancelář pokyny k

odjezdu, které je možné zaslat klientovi elektronicky nebo poštou. Skládají se z pokynů

k dopravě, místa a času odjezdu, informací o ubytování, povinných dokladech a

doporučených věcí, které budou pro zákazníka v rámci konkrétního zájezdu nezbytné.

• Pobytové

U pobytových zájezdů se zákazníkovi zasílají pokyny poštou nebo si je osobně vyzvedává u

prodejce zájezdu. Je nutné předávat originály dokumentů. Odbavení se skládá z letenky či

autobusové jízdenky s místem a časem odjezdu, hotelových voucherů a kartiček s pojištěním.

Ubytovací (hotelový) voucher obsahuje především tyto údaje:

• datum vystavení

• kód prodejce

• číslo knihování

• číslo voucheru

• název hotelu

• adresa hotelu

• telefon hotelu

• jméno klienta

• typ pokoje

• počet pokojů

• check in

• délka pobytu

Dále může tento voucher obsahovat některé údaje o garancích na předem zaplacené služby s

tím, že voucher není opatřen cenou, viz [4].

Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších

předpisů země do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto

předpisů nese cestující. Cestující je povinen si pečlivě překontrolovat vystavené jízdenky a

voucher před nástupem cesty. Cestovní kancelář neodpovídá za eventuální neudělení víza

zastupitelským orgánem příslušné země, kterou klient hodlá s cestovní kanceláří navštívit.

Pokud klient vízum nezíská, zaniká jeho účast na daném zájezdě a CK se řídí ve vztahu ke

klientu dle storno podmínek., kdy za datum ukončení smluvního vztahu je považováno

prokazatelné datum informace CK o neudělení příslušného.
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Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, storno podmínky a storno poplatky

Vyřizování storna zájezdu má na starosti referent 1, který kalkuluje poplatky, odesílá

fakturaci na prodejce a ruší objednané služby v zahraničí.  Zákazník je oprávněn stornovat jím

objednaný zájezd v době před a po oznámení o rezervaci telefonicky nebo mailem bez storno

poplatku. Po podpisu cestovní smlouvy je však zákazník vázán storno podmínkami cestovní

kanceláře Top travel. Storno podmínky jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách, které

zákazník obdrží při objednání zájezdu. Odstoupení od smlouvy je nutné učinit vždy písemně.

Za rozhodné datum od kterého se počítá storno poplatek se považuje prokazatelný datum

doručení písemného storna do cestovní kanceláře. Při zrušení zájezdu je klient povinen

zaplatit následující storno poplatky a to z celkové ceny včetně tax a všech příplatků počínaje

od data podpisu smlouvy a každou přihlášenou osobu:

• 40% z celkové ceny do 60. dne před uskutečněním služby

• 70% z celkové ceny od 59. do 31. dne před uskutečněním služby

• 80% z celkové ceny od 30. do 08. dne před uskutečněním služby

• 100% z celkové ceny od 07. dne do dne uskutečněním služby

V případě změny na cestovní smlouvě účtuje cestovní kancelář smluvní poplatek 1.000,-Kč

na osobu. Změna termínu odjezdu, jména je vždy posuzována jako zrušení původní smlouvy.

Klientům se doporučuje pojistit se pro případ storna zájezdu a léčebných výloh. Cestovní

kancelář Top travel tento druh pojištění pro individuální klienty neposkytuje.

Cestovní kancelář Top travel může před nástupem cesty odstoupit od smlouvy, po započetí

cesty smlouvu vypovědět, zájezd ukončit či zrušit v následujících případech a podmínkách:

a) neprodleně, když cestující svým jednáním a chováním narušuje její chod a bezpečnost.

Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu a cestujících, kteří napadají a urážejí

zástupce cestovní kanceláře. V případě vyloučení zaniká nárok klienta za nečerpané služby.

b) 1 týden před započetím cesty na základě smluvního ujednání vycházejícího z cestovní

smlouvy a to při nesplnění minimálního počtu osob nebo v případě, že uskutečnění cesty je

pro cestovní kancelář ekonomicky neúnosné. V obou případech je zákazník okamžitě

informován a je mu nabídnuta změna knihování nebo vrácení zálohy.

c) bez dodržení lhůty v důsledku tzv. vyšší moci, tj. příčin, kterým cestovní kancelář nemohla

zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. V případě přerušení zájezdu z důvodu vyšší moci

má cestovní kancelář právo zájezd programově omezit či ukončit a to bez finanční
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kompenzace klientů za návazné nečerpané služby či celý zájezd. Cestovní kancelář je

vpovinna učinit veškerá opatření k

dopravení cestujícího zpět. Dodatečné náklady za transfer nesou strany rovným dílem.

d) bez dodržení lhůty při jednostranném a průkazném zrušení objednané služby ze strany

obchodního partnera cestovní kanceláře. V takovémto případě klient bere svobodně na

vědomí, že mu vůči cestovní kanceláři nevzniká žádný nárok na odškodné. Zálohy mu budou

vráceny.

Pokud se klient nedostaví k odjezdu nebo k odbavení letu v určeném čase, nebo jej zmešká,

cestovní kancelář uplatní na klientovi nárok na plnou úhradu ceny zájezdu - klient ztrácí

nárok na nečerpané služby.

Zákazník je povinen veškeré závady, nesplnění služeb, bezodkladně oznámit ubytovateli,

zahraničnímu partnerovi, na SOS linku CK a aktivně přispívat k jejich odstranění. V případě

reklamace je nutno tuto sepsat v místě pobytu a potvrdit ji zástupcem ubytovatele. Reklamaci

je nutno uplatnit v zákonné lhůtě, písemnou formou u CK a doložit je potvrzeným

reklamačním zápisem z místa pobytu. Všechny tyto podklady organizuje pracovnice

marketingu s pomocí referentů, jenž komunikují se zahraničními agenturami.

CK nebere zodpovědnost za obsah zavazadel svých klientů vůči celním předpisům dané země.

Klienti jsou povinni mít své zavazadla řádně označena jménem a adresou. Na každou platící

osobu je povoleno pouze 1 zavazadlo do hmotnosti 20 kg (není-li stanoveno jinak).

Ochrana osobních údajů

Podpisem smlouvy zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby jeho osobní údaje včetně rodného

čísla zpracovávala cestovní kancelář v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. Poskytované údaje

mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům cestovní kanceláře Top travel a osobám, které

jsou oprávněny služby cestovní kanceláře nabízet a poskytovat. Klient prohlašuje, že je

zmocněn a podpisem smlouvy uděluje souhlas ve smyslu paragrafu 5 ods. 2 zákona č.

101/2000 Sb. rovněž i jménem všech uvedených na cestovní smlouvě.
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4.8 Tvorba produktu

Tvorbou produktů se zabývá jeden zaměstnanec. V jeho kompetenci je celková kalkulace,

tvorba programů a objednávky dodavatelských služeb, jenž jsou v programu zahrnuty. Majitel

cestovní kanceláře dohlíží a kontroluje na vytvořený produkt.

Tvorba cen

Cena je jedním z hlavních faktorů úspěšnosti produktu na trhu. Technicky jsou ceny vytvářeny

kalkulacemi. Cestovní kancelář Top travel garantuje svým klientům smluvní cenu uvedenou

na smlouvě a to až do výše poklesu kurzu koruny o 5 % proti kalkulačnímu kurzu. V případě

změny ceny služeb o více než 5% (kurzovní odchylky, ceny pohonných hmot, letenek,

letištních tax) bude CK nucena upravit ceny o poměrnou částku, kterou se klient zavazuje

uhradit před započetím čerpání služeb, v opačném případě ztrácí nárok na poskytnutí služeb.

( ref. datem je 30.11. předch. roku ). V případě zavedení nové taxy se klient zavazuje tuto

uhradit ve výši účtované poskytovatelem příslušné služby.

Důvody zdražení zájezdu mohou být:

• zvýšení ceny za dopravu včetně pohonných hmot

• zvýšení plateb spojených s dopravou, například letištních a přístavních poplatků, které

jsou zahrnuty v ceně zájezdu

• zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v

průměru o více než 10 procent

O navýšení ceny musí cestovní kancelář informovat klienta písemně nejpozději 21 dní před

zahájením zájezdu, v opačném případě zaniká její právo na doplacení rozdílu v ceně zájezdu.

Ceny zájezdů se tvoří na osobu podle nákladového principu. Kalkulace ceny zájezdu zpravidla

probíhá ve čtyřech krocích:

• Propočet ceny dopravy na jednu osobu

• Kalkulace nákladů zájezdu na jednu osobu

• Kalkulace prodejní ceny zájezdu na jednu osobu

• Stanovení provize zprostředkovateli – cestovní agentuře

Ukázka kalkulace bude provedena na modelovém zájezdu, který má tuto strukturu služeb:
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• letecká doprava do Španělska – pravidelná přeprava

• ubytování v hotelu *** na 7 nocí, včetně polopenze

• místní doprava – letiště – hotel – letiště

Propočet ceny dopravy na jednu osobu

Cena dopravy je dána konkrétní výši letenky, kterou stanovila letecká společnost.

Kalkulace nákladů zájezdu na jednu osobu

Služba Euro Kč
Letecká doprava včetně všech tax 7 980
Ubytování 109 2 834
Transfer – letiště-hotel-letiště 15 390
Nákladová cena 11 204
8

Poznámka: 1,- Euro = 26,-Kč

Kalkulace prodejní ceny zájezdu na jednu osobu

Nákladová cena 11 204 Kč
Obchodní přirážka – 20% 2 241 Kč
Kalkulovaná prodejní cena 13 445 Kč
Prodejní cena 13 500 Kč
9

Stanovení provize zprostředkovateli – cestovní agentuře

Prodejní cena 13 500 Kč
Provize cestovní agentury – 10% 1 350 Kč
Výnos cestovní kanceláře 946 Kč
10

Uvedené výpočty dokumentují vysokou rizikovost realizace leteckých zájezdů. Výnos

cestovní kanceláře představuje pouze  11% nákladové ceny letenky.

                                                          
8 Pramen: Vlastní propočty
9 Pramen: Vlastní propočty
10 Pramen: Vlastní propočty
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Základním podnikatelským rizikem cestovní kanceláře ve výjezdovém cestovním ruchu, které

musí být zohledněno při tvorbě ceny, je nákladová struktura zájezdu – standardního produktu.

Graf č. 3 Nákladová struktura zájezdu – standardního produktu

11

Kritickým momentem tvorby ceny zájezdu je také propočet ceny poznávacích zájezdů. Při

nich je třeba stanovovat očekávanou obsazenost autokaru, který determinuje míru

podnikatelského rizika. Jejich stanovení bývá podloženo analýzami obsazenosti v předchozích

obdobích a tržní pozicí cestovní kanceláře.

Kurzová rizika a DPH

Doba mezi uzavřením kontraktu a realizací služby resp. platby za službu je v časovém

horizontu až jednoho roku a proto je nutné monitorování vývoje kurzu zahraničních měn, viz

[4]. Jištění proti pohybu kurzu v kalkulaci je důležitým faktorem při tvorbě cen, zejména

v případě orientace cestovní kanceláře na jeden druh turistiky v případě cestovní kanceláře

Top travel na výjezdový cestovní ruch. Majitel cestovní kanceláře musí sledovat makro data a

snažit se předpokládat vývoj kurzu pro nadcházející rok. Na základě takto stanoveného kurzu

pak kalkuluje cenu v českých korunách. Daň z přidané hodnoty – DPH, jehož je cestovní

kancelář plátcem, je aplikována na základě přesných pravidel stanovených Zákonem o dani

z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a jeho novelizace.

                                                          
11 SYSEL J. Cestovní kancelář, cestovní agentura a informační středisko v CR. Praha: VŠH. 2008
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Obchodní taktiky prodeje zájezdů

Cestovní kancelář Top travel využívá od roku 2007 těchto prodejních metod:

Metoda “First minute”

Zájezd je uveden na trh v době zahájení prodeje, a to několik měsíců před jejich realizací. Po

omezenou dobu (několika týdnů, měsíců) je prodáván s cenovou výhodou obvykle ve výši

10% ceny zájezdu. Důvody pro prodej metodou “First minute” jsou zejména marketingově

prodejní. Sledovány jsou však i ekonomické cíle, viz [4].

Marketingové prodejní důvody:

• udržet stávající zákazníky

• získat novou část trhu na úkor konkurence

• posílit image cestovní kanceláře a ujistit zákazníky o “trendy chování”

Ekonomické důvody:

• získat finanční zdroje ve velkém předstihu před plněním závazků

• zlepšit cash flow

Touto metodou prodává cestovní kancelář Top travel cca 10-20% zájezdů.

Metoda “Last minute”

Zájezd je prodáván standardní metodou a v krátkém časovém předstihu před odjezdem

(zpravidla několik dnů nebo týdnů) uplatní cestovní kancelář na konkrétní zájezd slevu ve výši

10-30% jeho ceny. Důvody pro prodej metodou “Last minute” jsou zejména ekonomické.

Marketingově prodejní důvody jsou méně významné, viz [4].

Ekonomické důvody:

• odvrátit vážné ekonomické ztráty

Marketingově prodejní důvody:

• konkurence uplatnila na trhu prodej “last minute” ve srovnatelném produktu a hrozí

odliv potencionálních zákazníků

• zákazníci považují metody prodeje cestovní kanceláře za zastaralé a nedostatečně “in”

Touto metodou prodává cestovní kancelář Top travel cca 30-40% zájezdů.
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4.9 Vztahy cestovní kanceláře v rámci distribučního systému

Cestovní kancelář spolupracuje s těmito subjekty:

a) cestovními agenturami a jinými cestovními kancelářemi v České republice

b) zahraničními agenturami v místě destinace

c) autokarovými společnostmi

d) leteckými společnostmi

e) průvodci

f) pojišť ovnami

g) státní administrativou v České republice a v zahraničí

Pro pochopení organizace práce cestovní kanceláře Top travel je třeba si tyto vztahy jednotlivě

přiblížit.

a) cestovními agenturami a jinými cestovními kancelářemi v České republice

Cestovní kancelář Top Travel prodává zájezdy za stejné ceny jako zastoupené cestovní

kanceláře a to včetně slev a věrnostních programů. Zákazník není nijak zvýhodněn, pokud si

zájezd zakoupí přímo u touroperátora, která zájezd pořádá. Majitel cestovní kanceláře tím

vytváří vhodné prostředí pro podporu aktivity prodeje našeho produktu zprostředkovatelskými

agenturami a kancelářemi.

Po zpracování cestovní smlouvy referenty cestovní kanceláře Top travel je zasláno potvrzení

o prodeji zájezdu (faktura) s vyčíslením provize a rozvrhu plateb zprostředkovatelům.

Referenti také zasílají odbavení přímo klientům. Pouze na přání zákazníka je odbavení

zasláno na zprostředkovatele. Výjimku tvoří také internetoví podejci, kde je odbavení zasíláno

oběmi formami, aby se eliminovaly případné ztráty v elektronickém přenosu.

b) zahraniční agentury v místě destinace

Cestovní kancelář Top travel nakupuje ubytovací a stravovací služby od místních agentur. Ty

disponují rozsáhlými kontrakty s místními ubytovacími zařízeními a jsou schopny nabízet

ceny výhodnější než ty, které může cestovní kancelář získat přímými obchodními vztahy od

ubytovacích zařízení. Smlouvy uzavírá dvěmi způsoby podle destinace:

• kontrahovaná ubytovací kapacita je k dispozici do určitého data - “release date” a je
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placena pouze v upřesněném objemu

• ubytovací kapacita je objednávána ad hoc v objemu, který odpovídá požadavkům

klienta

Kontrahovanou ubytovací kapacitu, jenž je placena bez ohledu na její obsazenost, cestovní

kanceláři Top travel nevyhovuje z důvodu velkého rizika, které s sebou nese. Podle slov

majitele cestovní kanceláře se jedná o vhodnou formu uzavírání smluv pro specializované

cestovní kanceláře či velké cestovní kanceláře, které mají větší jistotu nákupu  určitých hotelů

zákazníky. Pro cestovní kanceláře, které nabízejí v jedné destinaci 15 hotelů a více je již

diferenciace výběru zákazníka vysoká, aby mohla cestovní kancelář vhodně odhadnout počet a

druh pokojů, o které budou mít zákazníci příští sezónu zájem.

Nese to však s sebou i riziko obsazenosti hotelů v hlavní sezóně, to znamená že ne vždy je

hotel, který si zákazník přeje volný. Vybírá pak z navrhnutých alternativ. Cestovní kancelář

Top travel má velmi dobré vztahy se svými zahraničními agneturami a je možné se s nimi

vždy operativně dohodnout. Tato forma je ale časově náročnější a zatěžuje povinnosti

referenta.

Služby na místě sjednává cestovní kancelář s místní cestovní agenturou u pobytových zájezdů

nebo přímo u poskytovatelů služeb u zájezdů poznávacích, školních a skupinových. Jedná se o

tyto služby:

• místní transfery (pobytové zájezdy)

• výlety a exkurze v místě a regionu (pobytové zájezdy)

• vstupenky na kulturní a sportovní akce (poznávací, školní a skupinové zájezdy)

• společenské a tématické akce (poznávací, školní a skupinové zájezdy)

Služby místního delegáta najímá CK Top travel prostřednictvím místní agentury a jsou

standardní součástí zájezdu a technicky spočívají v:

• pernamentní informační činnosti

• asistenci při příjezdu a odjezdu

• organizování a rezervování místních výletů

• asistenci při mimořádných událostech
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Místní zástupce poskytuje služby zejména účastníkům pobytových zájezdů v místech a

střediscích cestovního ruchu.

c) autokarovými společnostmi

Cestovní kancelář objednává jednu cestu nebo celý seriál cest autobusem. Smlouva u:

• pobytových zájezdů je objednávána ad hoc v objemu, který odpovídá požadavkům klienta.

CK není nucena zaplnit celý autokar, místa v autokaru nejsou předplaceny. Autobusová

společnost spolupracuje s několika cestovními kancelářemi. CK Top travel platí za konkrétní

jízdenky. Cena za jízdenku na osobu je předem fixně daná. Smlouva s dopravcem je uzavřena

na 1 rok a dopravce se zavazuje uskutečnit pro CK kyvadlovou dopravu v případě, že má

volnou kapacitu v autokaru. Referent na základě uzavřené smlouvy se zákazníkem zasílá

objednávku autobusové společnosti. Ta ihned zpětně potvrzuje zasláním čísla rezervace a

fakturací. Časy a místa nástupu jsou určeny při podpisu smlouvy o spolupráci  na začátku roku

a upřesněny dodatečně před začátkem sezóny.

• poznávacích zájezdů je uzavírána na celou kapacitu autobusu a je plně hrazena cestovní

kanceláří.

Jedná se o dlouhodobou kapacitní smlouvu nebo jednorázovou smlouvu. CK Top travel

spolupracuje s vícero autokarovými společnostmi. Cena za dopravu je kalkulována dvěmi

způsoby, jako smluvní u pravidelných zájezdů a podle skutečných kilometrů u zájezdů méně

častých. Dopravcům je zasílán itinerář s podrobnou trasou zájezdu a počtem kilometrů.

Smluvní cena je pro CK Top travel ve většině případů výhodnější a úhrady plateb jsou

zautomatizovány a jsou rychlejší. Pokud by se cena, např. pohonných hmot výrazně navýšila,

řeší se toto dodatkem smlouvy, se kterými musí opět souhlasit obě zúčastněné strany. Při

přepravě podle skutečných kilometrů zasílá dopravce nabídku s předběžnou kalkulací a všemi

podmínkami CK Top travel, která v případě souhlasu podepisuje jednorázovou smlouvu.

Skutečné kilometry se však mohou lišit a je nutné všechny faktury důkladně kontrolovat a

konzultovat s průvodcem zájezdu. Tato forma je velmi časově náročná a působí komplikace

ve vzájemných vztazích. Bývá zakládána na důvěře a dobrých předešlých zkušeností.

Smlouva musí kromě identifikačních údajů (dopravce, CK, autokar, trasa) obsahovat:

• cenu včetně DPH:
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a) smluvní cena zahrnuje - 2 řidiče, diety, kilometrovné, poplatky za dálnice, tunely, místní

mýtné, jiné další poplatky, parkovné, rozdíl v ceně pohonných hmot, čekací dobu,

přístavné kilometry, pojištění autokaru.

b) předběžná celková kalkulace - cena podle kilometrů je placena až po zaslání faktury

autobusovou společností po odjetí zájezdu. Dopravce vyhotoví konečnou kalkulaci, která

se může lišit od původní nabídky.

c) fixní cena jízdenky

• výši zálohy a doplatku, termín úhrady

• podmínky a výši storna

• ujednání, že CK hradí silniční daň SRN, parkovné v místě destinace, ubytování  pro řidiče

• platnost smlouvy (počet přeprav)

Cestovní kancelář Top travel má dojednáno ve všeobecných podmínkách, že neručí za

případná zpoždění dopravy a upozorňuje na možnost vzniku této události z technických a

neovlivnitelných důvodů. Klienti musí při plánování dovolené brát v úvahu tuto možnost a

jsou o této skutečnosti informováni. Cestovní kancelář dopravní službu najímá a upozorňuje

klienty, že za bezpečí jich i jejich zavazadel odpovídá dopravce. V případě zpoždění, čekání

na dopravu nevzniká klientům právo na odstoupení od smlouvy ani nárok na odškodné.

Smluvní dopravci se zaručují, že autokary splňují emisní limity i kontrolu TÜV. Moderní

autokary jsou vybaveny vším požadovaným komfortem.  K dispozici jsou vozy s kapacitou

49, 52, 65, 75 a 80 sedadel. Čím větší kapacita  autokaru tím výhodnější cena dopravce.

d) leteckými společnostmi

Letecká doprava

Cestovní kancelář Top travel spolupracuje s několika leteckými společnostmi. Tito dopravci

provozují pravidelnou přepravu. Cestovní kancelář nevyužívá možností nákupu kapacity

celého letadla nebo její části. Nakupuje konkrétní prodanou kapacitu.

Z pohledu subjektu cestovní kanceláře jde pouze o tuto formu spolupráce s leteckým

dopravcem:

• informace o letecké dopravě

• rezervace  a prodej letenek
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Letenky z právního hlediska představují smlouvu mezi leteckou společností a cestujícím.

Potvrzení vytištěné rezervace s uvedeným itinerářem cesty, který obsahuje základni údaje

(všechny jako papírové) např. časy příletu a odletu, doba trvání letu, název cílového, případně

tranzitního letiště, podávané občerstvení na palubě letadla atd. zašle letecká společnost

cestovní kanceláři.

Ticketing elektronických a virtuálních letenek (potvrzené a zaplacené rezervace) je činnost

letecké společnosti. Cestovní kanceláři Top travel předá zaslané dokumenty spolu s pokyny

zákazníkovi. O odbavení se starají referenti. Velmi důležitá je precizniost zadávání dat letecké

společnosti, protože špatně uvedené informace se mohou změnit pouze za poplatek.

Elektronické letenky obsahují především tyto údaje:

• jméno cestujícího,

• název společnosti, která letenky vystavila,

• jednotlivé úseky cesty,

• použité dopravce a čísla linek,

• status rezervace (OK, RQ),

• povolenou váhu zavazadel,

• jméno vystavovatele letenky nebo agentury,

• cenu letenky včetně tax,

• případné restrikce (např. refundace a podobně) a některé další údaje.

Ceny letenek v rámci pravidelné letecké dopravy stanovují jednotlivé letecké společnosti.

Cenu letenky ovlivňuje celá řada faktorů a jde o velmi náročný proces s cílem dosáhnout

maximální výnosnosti sedaček letadel na všech linkách ke společnosti. Zdrojem informací

jsou v tomto směru především databáze jednotlivých leteckých společností a celá řada dalších

ukazatelů. Cenu letenky také ovlivňují vzdálenosti, čas rezervace, flexibility letenky, délka

trvání pobytu, věk cestujícího, sezónnost a některé další náležitosti.

Letištní taxa je stanovena většinou na kalendářní rok jednotlivými letišti v místní měně. Je

souhrnem nákladu spojených s výstavbou, provozem, opravami a nakonec i údržbou

terminálu jednotlivých letist'. Další součástí letištních tax jsou poplatky spojené s odbavením

cestujících na letištích. Z toho vyplývá, že letištní taxa je sice až na vyjímky účtovaná k ceně
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letenky, ale letecké společnosti tuto část nákladů odvádějí jednotlivým letištím. Při prodeji

letenek je tato letištní taxa účtovaná kurzem stanoveným na dobu 3 měsíců, viz [12]

Bezpečnostní taxa je účtována cestujícím v závislosti se zvyšujícími se náklady souvisejícími

s bezpečnosti cestujících. Tudíž jsou hrazeny cestujícími ve formě taxy, ačkoli zůstává

otázkou, zda v tomto případě nesuplují cestující ve formě zvýšené ceny letenky úlohu jiných

institucí, či orgánů. Dalším příplatkem používaným ze strany leteckých společností při

konstrukci celkové ceny letenek je tzv. palivový příplatek. Palivový příplatek má v některých

případech kompenzovat nárůst cen pohonných hmot.

Transfer na letiště v České republice si klienti zajišť ují sami a v místě destinace je zajištěn

cestovní kanceláří, která k tomuto najímá firmu prostřednictvím místní agentury, s kterou Top

travel spolupracuje. Při check-in na letišti se cestující prokáže platným identifikačním

průkazem (pas, OP) v lepším případě i kódem rezervace, kterou mu cestovní kancelář zasílá.

e) lodní doprava

Cestovní kancelář zpravidla objednává tuto dopravu jednorázově a na konkrétní akce. Lodní

společnosti používají většinou k rezervacím a prodeji lodních lístků on-line rezervační

systémy. Cestovní kancelář objednává konkrétní lod', trasu a čas (případně většinou u tras

trvajících déle než 12 hod. i kabinu) podle nabídky společnosti uvedené na webových

stránkách, případně katalogu. U skupin účtují lodní společnosti netto ceny.

f) průvodci

Služby průvodce/vedoucího zájezdu využívá cestovní kancelář Top travel u všech

poznávacích, skupinových i školních zájezdů. Spolupracují s cestovní kanceláři na dohodu o

provedené práce. Celkem zaměstnává majitel CK 9 průvodců. Na každý zájezd se vypisuje

samostatná smlouva.

Ve smlouvě je vymezen:

• termín konání práce a její rozsah

• charakteristika práce

• povinnosti CK vůči průvodci a naopak

• odměna průvodci
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Při odbavování zájezdů  předává zaměstnanec tvorby zájezdů průvodci všechny potřebné

dokumenty (mnohdy hotovost), které jsou vypsány v předávacím listu, jenž průvodce

podepisuje. Průvodce vykonává tyto činnosti:

• organizaci ubytování, stravování a dopravy

• kompletní organizaci času účastníků zájezdu

• poskytování odborného výkladu po dobu cesty

• poskytování specifických informací a dílčích služeb

Průvodce doprovází zájezd po celou dobu jeho trvání a je trvale přítomen na všech akcích.

g) pojišťovnami

Mimo povinné pojištění vyplývající ze zákona 159/1999 Sb., jehož smyslem a také iniciativou

je ochránit klienty před krachem a insolventností subjektu cestovního ruchu, je pojištění

léčebných výloh (dále jen LVZ) klienta. Cestovní kancelář Top travel pojišť uje LVZ pouze

zákazníky skupinových a školních zájezdů. Co se týče individuální klientely, tak tyto se

pojišť ují sami, nejčastěji prostřednictvím cestovních agentur, u kterých si zájezd kupují, u

zdravotní pojišť ovny, či již mají cestovní pojištění sjednané po celý rok např. jako službu

k platební kartě. Pojištění LVZ skupinových zájezdů má v kompetenci pracovník tvorby

zájezdů.

V případě zajištění prodeje pojišť ovacích služeb cestovní kanceláří jsme jako subjekt pouze

zprostředkovatelem těchto služeb. Jde o tzv. fakultativní službu poskytovanou na základě

uzavřené provizní smlouvy (smlouvy o obchodním zastoupení). Smlouva kromě základních

údajů obsahuje:

- vznik smluvního vztahu a jeho zánik

- pojištěné osoby

- předmět pojištění

- územní rozsah pojištění

- pojistnou částku

- dobu trvání pojistného vztahu

- určení pojistné události

- výluky z pojištění
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- podmínky poskytnutí pojistného plnění

- základní povinnosti pojištěného

- základní povinnosti pojistitele

- provizní náležitosti

Cestovní kancelář Top travel využívá pouze 2 produktů pojišť ovny Union poisť ovňa, a. s.:

• základní pojištění LVZ

• komplexní cestovní pojištění, kde je zahrnuto i storno zájezdu

h) státní administrativou v České republice a v zahraničí

Se státní administrativou spolupracuje převážně majitel cestovní kanceláře a pracovník, jenž

má na starosti tvorbu produktů. Jedná se především o vízové služby a platba daní tranzitním

zemím, které toto mají uvedeno ve své zákonné legislativě, jako Rakousko a Německo
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5. Realizace marketingového výzkumu na téma spokojenost

zákazníka cestovní kanceláře Top travel

5.1 Cíl výzkumu a formulace hypotéz

Cestovní kancelář Top travel se nezabývá žádnou formou získávání primárních informací.

Jako argument majitel firmy uvádí velikost firmy a nedostatek personálu, který by byl

schopen takový výzkum provést a v neposlední řadě i nedostatek finančních prostředků

potřebných pro realizaci marketingového výzkumu.

Aby bylo možné s určitostí potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy, rozhodla jsem se

provést vlastní šetření. Jeho cílem bylo získat informace týkající se spokojenosti zákazníků

s produktem, personálem, či jednotlivými službami cestovní kanceláře. Dílčím cílem pak bylo

nalezení slabých míst v organizaci práce cestovní kanceláře.

 Z výsledků tohoto šetření vychází doporučení na přeorganizování práce, či činností

jednotlivých zaměstnanců, aby byla efektivita firmy produktivnější. Získané informace

mohou být užitečné především pro management cestovní kanceláře Top travel, aby mohl

zhodnotit místa v organizaci práce, na které je nutno se zaměřit.

5.2 Výzkumné metody a techniky

Pro získání a sběr informací k dané problematice řešené marketingovým výzkumem, který byl

prováděn v období od srpna 2009 do března 2010, jsem zvolila metodu dotazování s využítím

techniky dotazníku a metodu matematicko-statistickou. Metoda dotazování slouží k získání

informací o zkoumaném jevu a metoda matematicko-statistická se využívá k vyhodnocení

informací získaných výzkumem.

Dotazník je explorační standardizovaná technika výzkumu, která umožňuje získat informace

od většího množství respondentů. Je to soubor písemných záměrných otázek, sledujících

určité jevy v daném souboru osob. Mezi výhody dotazníku patří snadná kvalifikace výsledků,

jednoznačná formulace otázek a možnost hromadného zpracování. Mezi nevýhody dotazníku

patří vysoká míra subjektivity odpovědí a nemožnost korekce ze strany badatele, viz [22].



74

Druhy otázek použité v dotazníku:

q  identifikační – otázky slouží k získání informací o zákazníkovi

q  otevřené – dotázaný odpovídá vlastními slovy o vlastních doporučeních

q  uzavřené – respondent má možnost vybrat si jednu nebo více nabízených odpovědí

nebo složené se škálou odpovědí vymezující kladný až záporný pól hodnocení

5.3 Popis marketingového výzkumu a charakteristika výzkumného vzorku

Předmětem marketingového výzkumu se stali zákazníci, kteří se účastnili alespoň jednoho

zájezdu s cestovní kanceláři Top travel nebo Ti kteří si zakoupili alespoň jednu službu.

Celkem bylo osloveno 1 112 zákazníků. Snažila jsem se oslovit respondenty, kteří se účastnili

zájezdů jak poznávacích, tak pobytových, školních i skupinových. Respondenti byli

oslovování cíleně prostřednictvím Internetu nebo poštou v rámci zasílaných pokynů

k odbavení. Z rozeslaných 1 112 dotazníků se vrátilo 595 dotazníků. Návratnost tedy činila

53,5%.

Dotazník byl rozesílán na adresu prvního knihovaného zákazníka z cestovní smlouvy. Tito

také nejčastěji odpovídali i v případě, že se jednalo o skupinové zájezdy. Následující tabulka

ukazuje druh zájezdu s počtem respondentů, kteří byli začleněni do marketingového výzkumu

a dotazník zaslali zpět.

Tabulka č.       Druh zájezdu

Počet
respondentů

%

Poznávací 210 35,3

Pobytový 144 24,2

Skupinový 159 26,7

Školní 82 13,8

Celkový počet 595 100
12

                                                          
12 Pramen: Vlastní propočty
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5.4 Výsledky dotazníku a jejich interpretace

Při vyhodnocování byl kladen důraz především na to, aby bylo jednoduché se ve výsledcích

dobře orientovat, a také aby byly přehledné. Souhrnné odpovědi respondentů jsou

prezentovány ve formě tabulek.

1) Spokojenost se službami cestovní kanceláře Top travel

Produkt cestovní kanceláře

Jak jste se o zájezdu dozvěděl(a)? Počet respondentů %

z Internetu
- webové stránky CK Top travel
- jiné webové stránky

39

372

6,6

62,5

od známého 75 12,6

z katalogu jiných cestovních agentur a kanceláří 56 9,4

z katalogu cestovní kanceláře Top Travel 30 5

z výlohy cestovních agentur a kanceláří 16 2,8

na veletrhu 4 0,6

jinde 3 0,5

Celkový počet 595 100

Z výsledku výzkumu vyplývá, že nejčastěji zákazníci objevili produkt cestovní kanceláře Top

travel na Internetu. V současné době již to není neobvyklá forma, avšak zarážející je, že 62,5

% zákazníků na cizích webových stránkách. Velmi pozitivním zjištěním je koupě produktu

díky dobrým referencím. Nezanedbatelným číslem je pak informace získána prostřednictvím

katalogů jiných cestovních kanceláří a gentur.

Hodnocení
Kritéria hodnocení

1 2 3 4
Připomínky

Dostupnost a úroveň informací o cestovní
kanceláři Top travel a jejích produktech

10 156 424 5 Zákazník nevěděl, že se jedná
o produkt CK Top travel

Spokojenost s produktem cestovní kanceláře 329 261 1 4
Rozsah nabídky 199 342 51 3 Více pobytových zájezdů

Spokojenost s rozvržením programu zájezdu 164 339 71 21 Nespokojenost u metropolí.
Spokojenost s vyřízením stížnosti 2 11 21 4 Jen zákazníci podávající

stížnost
Spokojenost se službou SOS linky 114 98 3 2 Jen Ti, kteří měli zkušenost



76

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že nejlépe hodnotili dotazovaní produkt cestovní kanceláře

Top travel, jen 0,8% jich nebylo s produktem spokojeno. Kladné ohlasy jsou i na rozsah

nabídky a rozvržení programů zájezdů. 15% respondentů, kterých bylo nespokojeno

s programem, uváděli většinou katalogové zájezdy, konkrétně Londýn a Paříž. Nabídku by

rozšířilo 9% respondentů a převažovali návrhy u pobytových zájezdů. Z 595 respondentů

mělo zkušenost s SOS linkou 217 a jen 5 bylo nespokojeno.

Alarmujícím číslem je však dostupnost informací o cestovní kanceláři Top travel. Celkem 429

respondentů není spokojených. Do připomínek byl uváděn důvod, že při nalezení zájezdu,

nebylo jasné, že se jedná o produkt cestovní kanceláře Top travel.

Výběr a nákup zájezdu

Na základě čeho jste se rozhodl/a pro
zájezd pořádaný CK Top travel?

Počet respondentů %

cena 421 70,8

dobré reference 163 27,4

dobrá dostupnost produktu 3 0,5

jiné 8 1,3

Celkový počet 595 100

Pro nejvyšší počet zákazníků byla rozhodujícím kritériem cena. Dobré reference se opět

potvrdili a jen 3 respondenti shledali, že si zájezd vybrali díky jeho dostupnosti. V možností

jiné pak byly uváděny důvody – zájezd mi byl nabídnut zprostředkovatelskou agenturou, přes

známého,  jiný zájezd již nebyl volný nebo se nekonal.

Hodnocení
Kritéria hodnocení

1 2 3 4
Připomínky

Kvalita a rychlost zpracování požadavků 148 407 25 15
Spokojenost s řešením specifických
požadavků

58 8 2 1 Jen Ti, kteří měli zkušenost.

Odborná znalost a informovanost prodejců 133 402 51 9
Aktuálnost informací u
zprostředkovatelských
cestovních kanceláří a agentur

101 322 160 12 Platnost letáků

Ochota referentů CK Top travel 143 430 10 12
Spokojenost s odbavením zájezdu 201 371 18 5
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Spokojenost s prodejem byla pozitivně hodnocena z hledisek kvality a rychlosti zpracování

požadavků, v rámci specifických požadavků, ochotě referentů CK Top travel a velmi dobré

byly také ohlasy na odbavení klientů. Necelých 29% dotázaných však obdrželo při koupi

zájezdu neaktuální informace. Špatná odborná znalost a informovanost prodejců byla

negativně hodnocena 60 dotázanými zákazníky.

2) Spokojenost se službami dopravců

Hodnocení
Kritéria hodnocení

1 2 3 4
Připomínky

průběh trasy 36 327 19 20 Nespokojenost u
poznávacích zájezdů

čistota dopravního prostředku 28 360 5 9
ochota a vystupování řidiče 91 212 94 5

Autokarová
doprava

dochvilnost 72 284 30 16 Nespokojenost u
pobytových zájezdů

organizace 8 44 24 2
odbavení na letišti 19 59 0 0
služby během letu 18 60 0 0
ochota a vystupování palubního
personálu

18 60 0 0
Letecká
doprava

dochvilnost 4 48 21 5
organizace transferu 9 32 17 20
čistota dopravního prostředku 5 67 6 0
ochota a vystupování řidiče 4 34 19 21

Transfer
v destinaci

organizovaný
zahraniční
agenturou

dochvilnost 4 27 25 22

V této tabulce je u jednotlivých otázek odpovězeno pouze těmi osobami, které této dopravy

využili. U letecké dopravy odpovídalo celkem 78 zákazníků a autokarové dopravy s cestovní

kanceláří Top travel využilo 402 zákazníků. Ostatní klienti jeli vlastní dopravou.

Autokarová doprava je v rámci pobytových, poznávacích, školních i skupinových zájezdů.

Mnohdy je autokar spojen s lodní přepravou a právě převážně u těchto zájezdů (Anglie,

Severské metropole) byla zjištěna nespokojenost respondentů s průběhem trasy zájezdu. 90%

respondentů bylo s trasou zájezdu spokojeno, tak jako i s čistotou dopravního prostředku.

Ochota a vystupování řidiče byla kladně hodnocena 303 respondenty z celkového počtu 402.

24,6% respondentů nebylo spokojeno s vystupováním a ochotou řidiče autokaru. 88,5%

respondentů shledali autokarovou dopravu dochvilnou. 11,4 % respondentů bylo

nespokojených s dochvilností a tyto převažovaly u pobytových zájezdů.
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Letecká doprava byla hodnocena kladně z hlediska služeb leteckých společností a letišť , jako

odbavení klientů na letišti, služby během letu, ochota a vystupování palubního personálu. S

přesností odletů a příletů bylo nespokojeno 33,3% respondentů, tak jako s organizací letecké

přepravy. Alarmujícím číslem je 60,2% respondentů, kteří využili letecké dopravy a byli

nespokojeni s dochvilností transferu. Také špatnou organizaci transferu čítalo 47,4%

respondentů. 92,3% byla kladně hodnocena čistota dopravního prostředku, avšak s ochotou a

vystupováním řidiče byla nespokojena polovina dotázaných, 51,3%.

3) Spokojenost se službami ubytovatelů

Ubytování
Hodnocení

Kritéria hodnocení
1 2 3 4

Připomínky

Kvalita ubytování 42 467 67 19 Nespokojenost Paříž, Londýn, Norsko
Průběh a rychlost ubytování 30 501 51 13
Stravování - šíře nabídky 23 145 72 8 Nespokojenost u pobytových zájezdů +

Paříž. Jen Ti, kteří měli zkušenost.
Stravování – kvalita servisu 42 128 70 8 Jen Ti, kteří měli zkušenost.
Personál 35 365 2 5 Ne všichni přišli s personálem do styku.
Čistota 35 487 55 18
Rychlost a kvalita vyřízování reklamací 4 58 13 6 Jen Ti, kteří měli zkušenost.

Služby ubytovatelů byly hodnoceny 7 kritérii. Dostatečnou kvalitu ubytování shledalo 85,5%

respondentů a necelých 15% bylo s kvalitou nespokojeno převážně pak u zájezdů do

Londýna, Paříže a Norska. Průběh a rychlost ubytování byla hodnocena kladně 89%

dotázaných.  Se stravováním mělo zkušenost 248 respondentů a služby hodnotili z hlediska

šíře nabídky, kde 67,7% jich bylo spokojeno a 32,3% bylo nespokojeno především pak u

pobytových zájezdů. Kvalita servisu byla hodnocena obdobně, kde 68,5% respondentů bylo

spokojeno s touto službou ubytovatelů. Personál hodnotili Ti klienti, kteří s ním přišli do

styku a z toho 98,3% kladně. Čistota ubytování byla negativně ohodnocena 12% respondentů.

S vyřizováním reklamací v zahraničí mělo zkušenost celkem 81 dotázaných zákazníků. 76,5%

z nich bylo s tímto spokojeno.  

Doporučil(a) byste ubytovací zařízení
svým známým / příbuzným?

Počet respondentů %

Ano 251 72

Ne 98 28

Celkový počet 349 100
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Na tuto otázku neodpověděli všichni respondenti, kteří dotazník zaslali vyplněný zpět.

Odpovědělo 349 zákazníků a 71,9% z nich by ubytovací zařízení doporučilo svým známým.

4) Spokojenost se službami průvodců/delegáta

Hodnocení
Kritéria hodnocení

1 2 3 4
Připomínky

Organizační schopnosti 107 389 62 37
Odborná znalost 255 288 42 10
Ochota vyřizování požadavků 114 435 34 12
Zajištění vstupenek do objektů 80 292 6 8 Jen Ti, kteří měli zkušenost.
Nabídka a prodej fakultativních výletů 45 70 4 2 Jen Ti, kteří měli zkušenost.

Zkušenost se službami průvodce u poznávacích, skupinových a školních zájezdů mělo 451

respondentů a se službami delegáta 144 respondentů, kteří se účastnili pobytových zájezdů.

Dobré organizační schopnosti ohodnotilo 496 respondentů a 99 zákazníků nebylo spokojeno.

Po rozdělení dotazníků podle delegáta a průvodce připadlo na průvodce poznávacích zájezdů

36 respondentů, kteří nebyli spokojeni s jeho organizačními schopnostmi. 63 respondentů pak

nebylo spokojeno s delegátem u pobytových zájezdů.

S odbornými znalostmi delegátů a průvodce bylo spokojeno celkem 91,3% respondentů.

Ochota vyřizování požadavků byla rozdělena na 92,3% spokojených a 7,7% nespokojených

respondentů, z toho 4% respondentů mělo problém s ochotou delegáta pobytových zájezdů.

386 respondentů ze 451, kteří se účastnili poznávacích, školních a skupinových zájezdů, mělo

zkušenost se zajištěním vstupenek do objektů průvodcem, a z toho bylo nespokojeno jen 3,6%

respondentů.

121 respondentů ze 144, kteří se účastnili pobytových zájezdů, mělo zkušenost s nákupem

fakultativních výletů. 95% z nich bylo s touto službou spokojeno.

Doplňkové informace

Splnilo zajištění této dovolené ze strany
cestovní kanceláře Top travel Vaše
očekávání?

Počet respondentů %

určitě ano 62 10,4
spíše ano 483 81,2
spíše ne 45 7,6
určitě ne 5 0,8
Celkový počet 595 100
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91,6% dotázaných bylo spokojeno se zajištěním dovolené cestovní kanceláře Top travel a

8,4% nesplnilo očekávání zákazníků zajištění jejich dovolené touto cestovní kanceláří.

Plánujete příští rok dovolenou? Máte
zájem v příštím roce opět cestovat s
cestovní kanceláří Top travel?

Počet respondentů %

určitě ano 40 6,7
spíše ano 154 25,9
nejsem rozhodnut/a 351 59
spíše ne 42 7
určitě ne 8 1,4
Celkový počet 595 100

Celých 59% respondentů, kteří byli zahrnuti do tohoto marketingového výzkumu není

rozhodnuto, zda pojede příští rok na dovolenou s cestovní kanceláří Top travel. 6,7%

zákazníků uvedlo, že na dovolenou s CK Top travel pojedou určitě a 1,4% určitě nepojede.

V doplňující otázce, kterou zemi by si klienti vybrali z katalogu CK Top travel pro příští

dovolenou, favorizovali zákazníci jako destinaci Řím od A do Z.

13

                                                          
13 Všechny uvedené tabulky v kap. 5.4 Výsledky dotazníku a jejich interpretace: Pramen: Vlastní propočty
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6. Doporučení
6.1 Závěry z provedených výzkumů

Marketingový výzkum, který byl prováděn v období od srpna 2009 do března 2010, byl

rozdělen do 5 stěžejních bodů, které zjišť ují spokojenost zákazníka, jenž se účastnil zájezdu

s cestovní kanceláří Top travel v letech 2009 až 2010:

1. Produkt cestovní kanceláře

2. Služby cestovní kanceláře Top travel – výběr a nákup zájezdu

3. Průvodce/delegát

4. Doprava

5. Ubytování

Nakonec byli respondenti dotázáni na doplňkové informace týkající se celkového pocitu,

který měli z dovolené s cestovní kanceláří Top travel a zda dovolená splnila jejich očekávání.

Zajímalo mne také, zda by cestovali s touto cestovní kanceláří i příště a jakou destinaci by

preferovali.

1. Produkt

O produktu cestovní kanceláře Top travel se zákazníci nejčastěji dozvěděli z Internetu.

Zarážející bylo, že ne prostřednictvím webových stránek cestovní kanceláře Top travel, ale na

jiných webových stránkách. Alarmujícím číslem je také dostupnost a úroveň informací o

cestovní kanceláři Top travel. Z toho vyplývá, že prezentace produktu na Internetu je

absolutně nedostačující. Produkt by se měl více identifikovat konkrétně s cestovní kanceláří,

jenž zájezd prodává. Majitel firmy by se měl snažit nalézt vhodné nástroje, kterými se na

Internetu prezentovat. Užitečnou pomocí by bylo využití placených odkazů ve vyhledávačích

a reklamy na jiných webových stránkách, protože je evidentní, že vlastní webové stránky

cestovní kanceláři nestačí. Celkově byl produkt hodnocen kladně. Zde by bylo možné

doporučit rozšíření nabídky o novou destinaci v pobytových zájezdech. Toto je však náročný

krok, který s sebou nese mnoho dalších činností a povinností pro zaměstnance firmy.

V případě, že se majitel firmy nerozhodne posílit personál o další osobu, je tento krok

výhledově nerealizovatelný. Další otázkou však je, jakým směrem se cestovní kancelář bude

do budoucna ubírat a zda ji postačuje současná nabídka nebo se bude snažit o růst firmy.

Program zájezdů by si zasloužil podrobnější průzkum, ve kterém by bylo možné zjistit,

s kterými konkrétními body v programu nejsou zákazníci spokojeni. Pokud je z dotazníku
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zřejmé, že se jedná o zájezdy do velkých metropolí, je snadnější se nyní na tyto zájezdy

zaměřit blíže.

Výhodou se ukázala prezentace produktů prostřednictvím katalogů jiných cestovních

kanceláří, kde zákazníci často produkt CK Top travel objevili. Opět je však nutná výraznější

identifikace. Reference na firmu jsou velmi dobré a SOS linka CK Top travel se ukázala jako

dostačující služba pro klienty v zahraničí. Je to však opět tlak a více povinností na jednoho

zaměstnance.

2. Služby cestovní kanceláře Top travel – výběr a nákup zájezdu

Rozhodujícím kritériem pro koupi zájezdu většiny zákazníků byla cena. Jedná se tedy o velký

marketingový tah firmy, který velmi dobře plní svou funkci. CK Top travel se tak orientuje na

kvantitu služeb. Dostupnost produktu a aktuálnost informací zprostředkovatelských

cestovních kanceláří a agentur se zde opět potvrdila jako nedostačující. Je nutné zlepšit

komunikaci mezi CK Top travel a jeho zprostředkovateli prodeje zájezdů. Z toho vyplývá, že

zaměstnanec, jenž má na starosti propagaci, je slabým místem firmy. Vzhledem k tomu, že se

v současné době rozesílají akční nabídky především prostřednictvím Internetu, bylo by

vhodné vyčlenit na tuto práci jednoho zaměstnance. Ochota referentů byla hodnocena

pozitivně, tak jako vyřizování specifických požadavků, jenž má na starosti zaměstnanec

tvorby zájezdů. Odbavení klientů na zájezdy nyní probíhá spolehlivou formou, s kterou

zákazníci nemají problém.

3. Průvodce/delegát

Z celkového hodnocení vyplývá, že pozitivnější reference mají průvodci poznávacích zájezdů.

Je nutné se poradit s místními agenturami v zahraničí o službách poskytovaných delegátem,

kterého tyto firmy najímají. Vzhledem k tomu, že ve většině případů je cestovní kancelář

v kontaktu s delegátem pouze telefonicky, není vazba mezi těmito dvěma subjekty nijak

výrazná. Doporučila bych osobnější a intenzivnější formu komunikace. Ta se týká především

prvního referenta, jenž má na starosti SOS linku a majitele cestovní kanceláře.

4. Doprava

Doprava byla rozdělena na autokarovou, leteckou a vlastní. Zákazníci, kteří využili

autokarové dopravy, nebyli pouze spokojeni s průběhem trasy konkrétních zájezdů.

Zaměstnanec z tvorby zájezdů se musí více soustředit na program těch zájezdů, ve kterých je

zahrnuta lodní přeprava. Je nutná lepší koordinace času, rezervace lodních lístků a práce



83

průvodce. Toto je však v cestovním ruchu obtížné, jelikož tento obor je ovlivněn mnoha

okolnostmi. Autokarová doprava je závislá na dopravní situaci všech zemí, kterými autobus

projíždí a mnohdy není v reálných silách cestovní kanceláře situaci ovlivnit. Potvrdilo se, že

cestovní kancelář Top travel najímá kvalitní dopravce, kteří plní normy a pokyny firmy.

Doporučovala bych pouze kontaktovat dopravce a informovat je o spokojenosti klientů

s vystupováním a ochotou řidiče, protože 24,6% nespokojených respondentů není

zanedbatelné číslo. V letecké dopravě  se musí cestovní kancelář Top travel soustředit na

místní dopravu z letiště do ubytovacího zařízení a zpět. Opět se jedná o firmu, kterou najímá

zahraniční agentura. Je důležité tyto doprovodné služby více kontrolovat, či vymezit

konkrétní osobu, jenž bude mít tyto služby na starosti.

5. Ubytování

Služby ubytovacích zařízení byly hodnoceny ve větší míře pozitivně. Samozřejmě je nutné

brát ohled na cenu zájezdu a kvalitu ubytování. Tyto dva faktory spolu úzce souvisí a mnohdy

si klient tento fakt neuvědomuje. Nespokojenost zákazníků byla identifikována u poznávacích

zájezdů - okruh Norskem, Londýn a Paříž od A do Z. Zaměstnanec, jenž má na starosti tvorbu

zájezdů, by se měl na tyto specifikovat a nalézt řešení problému. Se stravovacími službami

byli nespokojeni klienti, kteří si zakoupili pobytový zájezd. Tento počet však není nijak

markantní a bylo by zapotřebí zjistit, co konkrétně bylo pro zákazníky nedostačující, protože

ostatním klientům šíře nabídky vyhovovala a cestovní kancelář Top travel neshledává k této

nespokojenosti opodstatněný důvod. Dalo by se pouze doporučit, aby referenti cestovní

kanceláře informovali zákazníka o těchto službách důsledněji, aby měli lepší představu.

Personál a čistota ubytovacích zařízení je pro zákazníky uspokojivá a pozitivní je také rychlé

a kvalitní vyřizování reklamací. 72% respondentů, kteří odpověděli na doplňující otázku, by

ubytovací zařízení doporučila svým známým, což je velmi dobrý výsledek.   

Splnilo zajištění této dovolené ze strany cestovní kanceláře Top travel Vaše očekávání?

Spíše ano odpovědělo 483 respondentů, což je 81,2% dotázaných zákazníků. Jedná se celkově

o velmi pozitivní výsledek.

Plánujete příští rok dovolenou? Máte zájem v příštím roce opět cestovat s cestovní

kanceláří Top travel?

6,7% respondentů je s určitostí rozhodnuto o koupi dalšího produktu u cestovní kanceláře Top

travel, což je téměř pětkrát více než těch, jenž by si s určitostí další službu u CK Top travel
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nekoupili. Velkým segmentem zákazníků, na který by se měla cestovní kancelář zaměřit, je

59% respondentů, kteří nejsou rozhodnuti. Věrnostními výhodami a zasláním atraktivních

nabídek těmto klientům by mohla cestovní kancelář docílit přesvědčení o koupi dalšího

zájezdu. V doplňující otázce, kterou zemi by si klienti vybrali z katalogu CK Top travel pro

příští dovolenou, favorizovali zákazníci jako destinaci Řím od A do Z, což je dobrým

podnětem pro začlenění vyššího množství termínů.

6.2 Návrh organizační struktury

Z výše provedeného výzkumu jsem navrhla vhodnou organizační strukturu, která pokrývá

slabá místa, které byly analýzou činností a procesů objeveny. Následující schéma doporučuje

cestovní kanceláři Top travel přeorganizování těchto činností.
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14 Pramen: Vlastní zdroj
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Závěr

Cestovní kanceláře nebudou moci žít do budoucna jen z prodeje jízdenek, vstupenek či

turistických produktů. Musejí se stát skutečným poradenským, velmi fundovaným místem,

kde klient získá lepší informace a zkušenosti než po Internetu. Bude nutné zvýšit osobní

diferencovaný přístup ke klientovi a s největší pravděpodobností vznikne řada

specializovaných cestovních kanceláří na kulturní turistiku, životní prostředí, sportovní

turistiku atd. Zkušenosti a vědomosti pracovníků cestovních kanceláří budou vyžadovanou

přidanou hodnotou. Prodejci budou moci využívat veškeré techniky od videoprojekce až k 3D

projekcím. Cestovní kanceláře se stanou prostorem, kde se klient bude pohybovat jako v

galerii a technika mu umožní vstoupit do obrazu. Cestovní kanceláře budou muset být

neustále k ruce klientům, téměř 24 hodin denně, aby si klienti mohli objednávat služby z auta,

z domova či během cesty do práce.

Takto vypadá možná budoucnost současných velkých cestovních kanceláří. Ale aby se mohli

dostat na takovou úroveň i malé firmy v cestovním ruchu, bude pro ně nezbytné, aby vhodně

reorganizovali své činnosti ve firmě podle trendů, kudy se trh bude vyvíjet. Výhodou malých

firem oproti velkým hráčům je flexibilita, kterou by tyto firmy měli maximálně využít ve svůj

prospěch.

Hlavním cílem práce bylo rozpoznání a analýza pracovních činností malé cestovní kanceláře,

která podniká na českém trhu již 17 let a orientuje se na výjezdový cestovní ruch. Bylo nutné

popsat jednotlivé činnosti a vytvořit organizační strukturu této firmy. Marketingovým

průzkumem spokojenosti zákazníků cestovní kanceláře, pak bylo možné zjistit slabá místa

v organizaci řízení práce, na které by se měla firma zaměřit. Jedná se především o propagaci

firmy a komunikaci s partnerskými subjekty především prostřednictvím Internetu a mobilních

technologií. Na základě získaných poznatků jsem v praktické části provedla návrh vhodné

organizační struktury pro tuto cestovní kancelář. Ta poukazuje na výraznou změnu činností

dvou zaměstnanců, což by vedlo k zefektivnění organizace práce cestovní kanceláře. Dále

byly upraveny i činnosti ostatních zaměstnanců se záměrem snížení rutinních povinností

majitele cestovní kanceláře, aby se mohl více soustředit na strategii a vývoj firmy. Na webové

služby byl vyčleněn samostatný pracovník, který bude moci posílit propagaci touto formou.

Reorganizace činností byla zajištěna s původním stavem zaměstnanců, aby bylo možné
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vyvrátit hypotézu stanovenou na začátku marketingového výzkumu o nedostatku pracovníků

a finančních zdrojů k tomu potřebných. A i když trend vývoje cestovních kanceláří nahrává

větším firmám, mohou ty menší zůstat nezávislé, pokud správně pochopí onu požadovanou

diferenciaci a specializaci a nastaví dobrou cenu, která je právě u zkoumané cestovní

kanceláře velmi kladně hodnocena.
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Seznam zkratek

CR Cestovní ruch
CK Cestovní kancelář
CA Cestovní agentura
ČR Česká republika
EU Evropská unie
AČCKA Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
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