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1 Úvod 

Cestování je trendem dnešní doby. Obliba poznávání zahraničních, ale i domácích 

oblastí několik let po sobě nezadržitelně roste, což s sebou přineslo zvýšený zájem o 

podnikání v oboru cestovního ruchu. Vzniklo mnoho nových cestovních kanceláří a agentur, 

z nichž hojný počet byl nucen ukončit svou činnost s příchodem celosvětové ekonomické 

krize. Bohužel se nejednalo pouze o malé provozovatele. Finanční problémy měly a stále mají 

i ty největší cestovní kanceláře a agentury na českém trhu. Přežít dobu krize je hlavním cílem 

mnoha firem. Jenže jak velkou šanci jednotlivé společnosti mají? Dokážou se na českém trhu 

udržet i nadále, nebo se jejich počet bude nezadržitelně snižovat? 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila problematiku analýzy konkurence na trhu 

cestovních kanceláří, konkrétně analýzu tržní pozice Cestovní kanceláře Fischer na území 

města Havířova. Zaměřila jsem se na havířovskou pobočku této cestovní kanceláře, protože 

pro ni dlouhodobě pracuji, a tato bakalářská práce je zpracovávána pro její interní potřeby.  

Jedním z důvodů, proč jsem si toto téma vybrala, byla možnost přímé spolupráce s 

cestovní kanceláří, díky níž jsem měla větší možnost dostat se k interním datům a ne zcela 

veřejným informacím. Dalším důvodem volby tématu bakalářské práce byl můj dlouhodobý 

zájem o oblast cestovního ruchu jako takovou. Cestovní ruch jsem studovala již na střední 

škole a mám k němu blízko již několik let. Díky studijním stážím a praxím organizovaných 

střední školou jsem již pracovala v několika cestovních kancelářích a agenturách a mohu tedy 

z osobní zkušenosti posoudit konkurenceschopnost jednotlivých firem a to jak z hlediska 

nabídky, tak i komplexnosti, profesionality či flexibility služeb. 

Primárním cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit tržní pozici havířovské pobočky 

Cestovní kanceláře Fischer v rámci statutárního města Havířova, popsat chování, myšlení a 

preference jejích klientů a navrhnout cestovní kanceláři Fischer opatření pro zvýšení její 

konkurenceschopnosti.
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2 Charakteristika Cestovní kancelá ře Fischer 

2.1 Charakteristika cestovního ruchu 

„Cestovní ruch je jedním z největších a nejrychleji se rozvíjejících průmyslů světa. 

Má vliv na tak důležité oblasti ekonomiky jako je zaměstnanost, tvorba hrubého domácího 

produktu, či záchranu kulturních, uměleckých a historických památek.“ [3, str. 9]  Od začátku 

60. let vzrostl objem světového turismu měřený počtem mezinárodních příjezdů asi 

jedenáctkrát. [9] 

2.1.1 Základní pojmy cestovního ruchu 

„Destinace cestovního ruchu je podle WTO geografický prostor (stát, region, místo), 

který si návštěvník vybírá jako cíl své cesty.“ [1, str. 16] Preference destinací je 

z dlouhodobého hlediska stabilní. Podobně jako fyzické produkty procházejí i destinace 

životním cyklem. Každá z fází tohoto cyklu je ovlivněna typem destinace,  typem klientů či 

reakcemi domácího obyvatelstva. [9] Příklad preference destinací českým obyvatelstvem 

v roce 2007 je uveden v tabulce 2-1. 

 
Tabulka 2-1: První desítka nejvíce atraktivních zemí pro obyvatele ČR v roce 2007 

Zdroj: Měšec. Cestovní trendy očima cestovních kanceláří.[online]. [cit. 2008-06-16]. Dostupný z WWW: 

http://www.mesec.cz/clanky/cestovni/trendy-ocima-cestovnich-kancelari/.  

 

Pokud je cestovní ruch (CR) v destinaci vhodně rozvíjen, může být velmi kvalitním a 

dlouhodobým zdrojem příjmů, nových pracovních míst či příležitostí k rekonstrukci 

chráněných památek, měst a obcí. [1] CR však není možné rozvíjet na všech místech světa. 

Rozhodnutí, zda je dané území pro investování do rozvoje CR vhodné či nikoli, musí být 

podloženo dlouhodobým a kvalitním výzkumem. [3] 

Cestovní ruch je realizován pomocí podniků cestovního ruchu. CK jako takové lze 

zařadit dle předmětu činnosti do kategorií podniků zprostředkovatelských služeb. Celkově 
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můžeme tyto podniky působících v cestovním ruchu rozdělit na cestovní kanceláře a cestovní 

agentury. [1] 

„Cestovní kancelář je základní provozní jednotka cestovního ruchu, jejímž předmětem 

činnosti je zprostředkování, organizování a zabezpečování služeb souvisejících s cestovním 

ruchem. Funguje na principu obchodního mezičlánku. Vystupuje v pozici velkoobchodu, 

z čehož vyplývá, že produkt od producenta nakupuje a dále jej v různé formě prodává buď 

konečným zákazníkům nebo cestovním agenturám.“ [8, str. 14] 

Hlavními odlišnostmi, kterými se cestovní kanceláře liší, jsou produkty, které nabízejí. 

Některé CK nabízí pouze domácí či zahraniční destinace, jiné se snaží o komplexní nabídku 

zájezdů. Rozdílem je také specifikace cestovních kanceláří. Některé se soustřeďují pouze na 

úzké skupiny klientů, jiné nabízejí široké produktové portfolio pro řadu cílových skupin. CK 

se mohou lišit také různou cenovou strategií: některé se zabývají levnými zájezdy, jiné 

uplatňují strategii vysokých cen. Cestovní kanceláře distribuují své produkty buď samy 

přímým prodejem zákazníkům na svých přepážkách, prostřednictvím internetu či 

prostřednictvím autorizovaných prodejců – tedy cestovních agentur a cestovních agentů. [1] 

„Cestovní agentura na rozdíl od cestovní kanceláře nesmí kombinovat jednotlivé 

služby cestovního ruchu (doprava, ubytování, stravování) a vytvářet tak balíčky služeb, běžně 

známé jako zájezdy. Cestovní agentura pouze zprostředkovává prodej zájezdů jménem 

jednotlivých CK, za což inkasuje provizi dle provizní smlouvy, uzavřené mezi ní a danou CK. 

Cestovní agentura tedy vytváří pouze prodejní kanál mezi cestovní kanceláří a koncovým 

zákazníkem.“ [38] 

2.1.2 Situace v cestovním ruchu v České republice 

Čeští obyvatelé za rok 2008 uskutečnili za účelem trávení volného času a rekreace 

více než 9 900 tis. cest. V tomto čísle jsou zahrnuty cesty trvající 4 a více dní. Celkový počet 

uskutečněných cest se od roku 1998 téměř každoročně zvyšoval. Absolutní vrchol cestování 

českých obyvatel nastal v roce 2003, kdy počet realizovaných cest překročil hranici 

10 000 tis. [26] Celou situaci znázorňuje obrázek 2.1. 
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Obrázek 2.1: Počet uskutečněných delších cest za účelem trávení volného času a rekreace 1998 - 2008 

Zdroj: Czech Turism. Domácí výjezdový cestovní ruch 2008. [online]. [cit. 2009-10-27 ] Dostupný z WWW: 

http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/aktualni_data/27_10_09_domaci_vyjezd_cr_2008.pdf. 

 

V roce 2008 bylo více než 4 900 tis. cest z celkového počtu organizováno v rámci 

České republiky a téměř 5 000 tis. cest bylo realizováno v zahraničí.  Na svou zahraniční 

dovolenou se 47 % Čechů vydalo individuálně a 46 % využilo služeb cestovních kanceláří a 

agentur. Téměř polovina turistů na svou dovolenou vyrazila autem a téměř 32 % využilo 

služeb letecké přepravy. Nejvíce Čechů přitom cestovalo na Slovensko. [26] Souhrn TOP 10 

míst pobytu na zahraniční dovolené - viz tabulka 2-2. 

 
Tabulka 2-2: Zahraniční cesty českých občanů (4 a více přenocování) dle místa pobytu v roce 2008 

Zdroj: Czech Turism. Domácí výjezdový cestovní ruch 2008. [online]. [cit. 2009-10-27 ] Dostupný z WWW: 

http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/aktualni_data/27_10_09_domaci_vyjezd_cr_2008.pdf. 

 

Počet cestovních kanceláří vztažených na jednoho obyvatele je v ČR snad největší 

z celé Evropské unie. K prosinci 2006 bylo evidováno 833 cestovních kanceláří, které měly 

uzavřenu platnou pojistnou smlouvu pro případ úpadku. V roce 2007 přibylo na území České 

republiky více než sto cestovních kanceláří a jejich celkový počet se tak vyšplhal na 938. Dle 
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posledních známých údajů z dubna 2008 bylo v rámci českého trhu evidováno 946 cestovních 

kanceláří. [27] Za období 2005 – 2008 vzrostl počet cestovních kanceláří o 25%. [28] Počet 

cestovních kanceláří tak za rok 2009 a 2010 jistě nevzroste o tak závratné číslo, jak tomu bylo 

v minulosti. Je dokonce možné, že se celkový počet cestovních kanceláří sníží. 

2.2 Cestovní kancelá ř Fischer 

2.2.1 Historie spole čnosti 

Samotná historie společnosti se začala psát roku 1980, kdy její první majitel a 

zakladatel Václav Fischer otevírá v německém Hamburku svou první cestovní kancelář 

nazvanou Fischer Reisen. Na český trh tato cestovní kancelář proniká na počátku 90. let, kdy 

Václav Fischer zakládá její první pražskou pobočku.  

Šest let po otevření prodejny v Praze prodává Václav Fischer svá vlastnická práva na 

cestovní kancelář v Německu a soustřeďuje se pouze na českou klientelu. Jeho společnost 

roste především díky strategii extrémně nízkých cen. Václav Fischer jako první v České 

republice použil pojem „last minute“. [22] 

Do obchodního rejstříku byla společnost zapsána dne 21.12.1999 a její základní 

kapitál činil 1 000 tis. Kč. Ten byl dne 3.3.2004 zvýšen na 11 000 tis. Kč. Základní kapitál byl 

poté zvýšen ještě dvakrát a jeho konečná suma činí ke dni 19.2.2007 částku 521 842 tis. Kč. 

[18] V roce 1998 byla CK Fischer největší cestovní kanceláří na trhu. 

V druhé polovině 90. let vlastnil Václav Fischer kromě cestovní kanceláře i leteckou 

společnost, vydavatelství, síť obchodů s oděvy Fischer Collection a společnost Fischer 

Entertainment. Založit také neziskovou Nadaci Václava Fischera, pořádající zájezdy k moři 

pro děti z dětských domovů. [22] 

V roce 2000 se společnost poprvé dostala do ztráty, která činila téměř 650 miliónů 

korun. Od této chvíle to již s CK Fischer není zdaleka tak optimistické. Celá situace vyústila 

ve skutečnost, že v roce 2002  V. Fischer veřejně přiznává špatné hospodářské výsledky a  

poprvé se zmiňuje o tom, že svou společnost prodá. V roce 2003 tak učiní a majoritním 

vlastníkem se stává společnost KKCG v čele s Karlem Komárkem. [24] 

Od roku 2003 se firmu daří úspěšně stabilizovat a posilovat její pozici na trhu. Dnes 

patří CK Fischer k jedničkám na českém trhu. 

V roce 2008 v Cestovní kanceláři Fischer pracovalo 153 zaměstnanců, z toho 14 na 

hlavních řídících pozicích. Společnost má téměř 50 kanceláří vlastní prodejní sítě a téměř 100 

spolupracujících autorizovaných prodejců označených svým logem, a to na území celé České 
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republiky a Slovenska. Nejnovější pobočkou, rozšiřující  prodejní síť v Moravskoslezském 

kraji dne 2.12.2009, je prodejna v ostravském Avionu Shopping Parku. [23] 

2.2.2 Nabídka a produktové portfolio 

Cestovní kancelář Fischer staví svou pozici především na vysoké kvalitě 

poskytovaných služeb, garantované úrovni hotelů a spolupráci s prověřenými obchodními 

partnery. Velký důraz je kladen také na osobní přístup při řešení individuálních přání a 

požadavků klientů.  

Společnost nabízí celou řadu jedinečných služeb, které společnosti propůjčují značný 

náskok před konkurencí. Jde především o: 

ITQ Kodex (International Travel Quality) – tato novinka na českém trhu garantuje 

úroveň služeb zakoupeného zájezdu spolu s jednoznačně a závazně vymezenou finanční 

kompenzací v případě nesplnění některé z ujednaných podmínek. Někteří ji mohou znát jako 

„Frankfurtská tabulka“, která je německým ekvivalentem této služby. Jde o službu, kterou 

zatím neposkytuje žádná jiná cestovní kancelář na českém trhu.   

Průměrný počet reklamovaných zájezdů na českém trhu nepřesahuje hranici 4%. 

Cestovní kancelář Fischer si je svými službami natolik jistá, že neváhala zavést tuto službu 

jako jednu z hlavních konkurenčních výhod. Tuto službu uvedla na trh ve spolupráci s 

Evropskou Cestovní Pojišťovnou, prostřednictvím makléřské společnosti Etics ITP. Celkem 

kodex zahrnuje přes 50 položek a byl na český trh poprvé představen v letní sezóně 2009. [16] 

 
Obrázek 2.2: Logo ITQ Kodexu  

Zdroj: Školící materiály Cestovní kanceláře Fischer – ITQ Codex. Praha: CK Fischer, 2009. 40 s. 

 

Early Check-in – tato služba umožňuje ubytování v hotelovém pokoji již od počátku 

pobytu a využívá se především v případě brzkých ranních příletů do destinace. Jde především 

o přílety do 6:00 hodin. Mezinárodním standardem je, že host po svém příjezdu dostane pokoj 

k dispozici až od 12:00 (v některých případech až od 14:00). Tato služba klientům zajišťuje 

komfortní využití  objednaného pokoje již od doby příletu.  

Late Check-out – jde o službu umožňující využití pokoje až do samého odjezdu na 

letiště. Využívá se především u odletů operujících po 20:00 hodině. Standardy uvádějí, že 
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klient může pokoj využívat do 12:00 (v některých případech do 10:00). U pozdních odletů to 

proto může být pro klienty velmi nepříjemné.  

Transparentní časy odletů – cestovní kancelář sděluje klientům časy odletů již při 

zakoupení zájezdu, což poskytuje přesný přehled času, který klienti stráví přímo v destinaci a 

pomáhá přesněji naplánovat samotnou dovolenou. 

Funtazie Klub – jde o program určený rodinám s dětmi. Je upraven na míru právě této 

cílové skupině a obsahuje kromě pečlivě vybraných hotelových kapacit i rozsáhlé 

volnočasové aktivity zajišťované českými animátory. Ve Funtazii klubu jsou vítány děti až do 

15let věku. Animace je připravena i pro rodiče. Tento program byl na trhu představen poprvé 

v letní sezóně 2009 a byl zasazen do tématiky pirátského léta. Sezóna 2010 bude zasazena do 

indiánské tématiky. Díky vysoké oblibě tohoto programu byla pro sezónu 2010 nabídka 

rozšířena o nové hotely a destinace. S Funtazií nyní můžete vycestovat do  Egypta, na 

Tureckou riviéru, Kos, Rhodos, Krétu, Mallorcu, Kypr, Ibizu či na Fuenteventuru.  

 
Obrázek 2.3: Logo Funtazie klubu 

Zdroj: CK FISCHER. Funtazie klub. [online]. Dostupný z WWW: http://www.fischer.cz/online/cz/Funtazie-klub/. 

 

On-line prodej – cestovní kancelář Fischer jako první z českých cestovních kanceláří 

zavedla on-line prodej svých zájezdů. Nabídky uvedené na internetu jsou pravidelně 

aktualizovány a uváděné ceny jsou konečné. [24] 

Call centrum – podobnou službou jako on-line prodej je existence firemního call 

centra. Toto call centrum funguje nepřetržitě 365 dní v roce a je pro zákazníky realizováno 

zcela zdarma.  

 

Snahou Cestovní kanceláře Fischer je oslovit co nejširší spektrum zákazníků. Tato 

snaha je realizována formou širokého produktového portfolia, které zahrnuje:  

Letní letecké zájezdy k moři – CK Fischer byla po dlouhá léta považována za 

předního specialistu na moře. Nabízí totiž nejširší nabídku zájezdů jak z hlediska 

středomořských destinací, tak z hlediska nabídky hotelů. Celková nabídka hotelů činí více než 

600 ubytovacích kapacit různých kategorií. Jde především o čtyř a pětihvězdičkové hotely 
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zaměřené na kvalitu a profesionalitu poskytovaných služeb. Mezi nejfrekventovanější 

destinace patří Egypt, Kanárské ostrovy, Baleáry a ostrovy Řecka (Kréta, Rhodos, Kos). [18] 

Zimní letecké zájezdy k moři – nabídka zájezdů na Kanárské ostrovy, do Egypta a 

do Spojených Arabských Emirátů patří k nejširším na českém trhu. 

Exotické letecké zájezdy – tato oblast patří v rámci českého trhu k nejrychleji 

rostoucím. Během dvou let se CKF podařilo obsadit 2. příčku v prodeji exotických zájezdů. 

Mezi nejoblíbenější destinace patří SAE, Dominikánská republika, Kuba a Thajsko. Jejich 

oblíbenost je dána také faktem, že jsou operovány přímými charterovými lety z Prahy. [18] 

Individuální cestování – v roce 2008 společnost uvedla na český trh on-line 

konfigurátor zájezdů pro individuální cestovatele. Tento konfigurátor pomůže zájemci najít 

zájezd, který bude přesně vyhovovat jeho individuálním přáním a požadavkům.  

City Breaks – nabídka prodloužených eurovíkendů umožňuje návštěvu světových 

metropolí přesně dle přání klienta. Zákazník si pouze vybere termín, zemi a hotel, o zbytek se 

postará cestovní kancelář. CK Fischer je schopna pro klienty zajistit potřebná víza, dopravu 

z letiště, pronájem automobilu či vstupenky na sportovní a kulturní akce.  

Zimní dovolená na hory – v roce 2009 bylo firemní nabídkové portfolio obohaceno o 

nabídku zájezdů zaměřených na zimní dovolenou na horách. Nabídka zahrnuje oblast 

rakouských, švýcarských, italských i francouzských Alp a cestovní kancelář Fischer je první 

českou cestovní kanceláří, která k lyžařským zájezdům nabízí možnost letecké přepravy ve 

spolupráci se SWISS International Air Lines na lince Praha – Ženeva. [17] 

Linkové letenky – díky spolupráci s nejvýznamnějšími leteckými společnostmi a 

celosvětovým rezervačním systémem Amadeus, společnost nabízí nepřeberné množství 

samostatných letenek do celého světa. [14] 

2.2.3 Ekonomické výsledky spole čnosti 

CK Fischer nabízí široké produktové portfolio, které jí zaručuje přední místo na 

českém trhu. To ostatně dokazují i příjmy, které do společnosti proudí. Za rok 2007 bylo 

společností dosaženo obratu 2,247 miliard korun. Nejvyšší podíl na výsledném obratu měly 

výnosy z cestovního ruchu (2,181 miliard korun). Zisk v tomto období činil 39,344 miliónů 

korun. Za rok 2008 společnost dosáhla celkového obratu 2,721 miliardy korun, z čehož činily 

výnosy více než 99 %, tedy 2,694 miliard korun. Zisk činil 69,6 miliónů korun. Celkový počet 

přepravených klientů dosáhl v roce 2006 hodnoty 109 000, v roce 2007 to bylo již 123 448 

klientů a poslední údaj z roku 2008 hovoří o hodnotě 145 158 klientů. [18] Veškeré tyto 

charakteristiky řadí společnost mezi nejúspěšnější cestovní kanceláře v České republice.  
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2.2.4 Pobočka Haví řov 

Pobočka Cestovní kanceláře Fischer v Havířově byla založena na jaře roku 2006 

panem Ing. Janem Bednaříkem. Provozovna funguje na principu franchisingu a pracuje pod 

záštitou společnosti DAHOBE s.r.o., založené k tomuto účelu.  

Provozovna se nachází na velmi atraktivní adrese, přímo v centru Havířova, v přízemí 

Obchodního domu Elán. Nabízí veškeré produkty CK Fischer a řadí se mezi oficiální pobočky 

společnosti. Veškerá produktová i cenová strategie je řízena centrálně a pobočka nemá 

možnost ovlivňovat filozofii a strategii společnosti. Vzhledem k omezením, týkajících se 

cenové politiky, je provozovna oprávněna  využívat vybavení prodejny standardizované pro 

CK Fischer, včetně firemních barev a reklamních předmětů. Součástí zázemí pobočky je 

samozřejmě i oficiální logo a rezervační systém společnosti. Prodejna je oprávněna jednat 

jménem společnosti CK Fischer ve všech okolnostech týkajících se prodeje zájezdů. 

Zákazníky pobočky jsou zpravidla rodiny s dětmi a páry žijící na území města 

Havířova a v jeho okolí. Nejbližší pobočky CK Fischer jsou v Ostravě a ve Frýdku-Místku. 

Výhodou pro havířovskou pobočku je nepřítomnost pobočky v Karviné či Českém Těšíně. 

Obyvatelé těchto měst se proto často stávají jejími klienty. 

Na provozovně pracují dva zaměstnanci. Oba jsou proškolováni centrálně řízeným 

systémem školení. Pracovní doba prodejny je každý všední den od 9:00 do 17:30. 

2.3 Obchodní partne ři Cestovní kancelá ře Fischer 

Cestovní kancelář Fischer vystupuje jako pořadatel zájezdů a je tudíž v přímé 

spolupráci s dodavateli služeb. Jen v rámci nabídky letních zájezdů k moři spolupracuje 

s obrovským počtem hotelů v celkem 27 destinacích.  

Hlavním partnerem v oblasti letecké přepravy je společnost Travel Service, a.s. 

S touto společností jsou operovány charterové lety do většiny letovisek u blízkých moří a od 

roku 2009 jsou s touto společností realizovány i lety do exotických destinací jako je Kuba, 

Dominikánská republika, SAE či Thajsko. CK Fischer ve spolupráci s Travel Service nabízí 

odlety z Prahy, Brna, Ostravy, Karlových Varů či Pardubic. Lety jsou organizovány letadly 

Boeing B737-500 a B737-800 a na vybraných letech je možno si zakoupit Travel Plus Class, 

která zde figuruje jako první třída. [25] 

Společnost přímo spolupracuje s letišti v Praze, Brně a Ostravě, kde nabízí cenově 

zvýhodněná parkovací místa jak v prostorách letiště tak na přilehlých parkovištích. Na letišti 

v Praze a v Brně navíc zajišťuje soukromí v prostředí letištních salonků. Na všech letištích je 

umístěn stánek CK Fischer, jehož zaměstnanci jsou cestujícím nápomocni při odbavení. 
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Partnery společnosti jsou také dva pražské hotely Courtyard Marriot a Krystal , ve 

kterých se mohou cestující před odletem ubytovat. Tyto hotely lze využít k přípojům 

z Ostravy, Bratislavy či Košic a při brzkých ranních odletech. 

CK Fischer byla až do roku 2009 členem Asociace českých cestovních kanceláří a 

agentur. Vzhledem k rozporuplným informacím, které vedení tohoto dobrovolného seskupení 

podávalo veřejnosti, se společnost rozhodla z asociace vystoupit. CK Fischer není členem 

žádného oborového sdružení či asociace. 

Společnost při prodeji zájezdů využívá služeb cestovních agentur, které se řadí mezi 

autorizované prodejce CK Fischer. Celkový počet autorizovaných prodejců dosahuje 

hranice téměř 100 provozoven.  

2.4 Zákazníci Cestovní kancelá ře Fischer 

Společnost se snaží zaujmout a uspokojit všechny věkové skupiny zákazníků. Od 

mladých párů, přes rodiny s dětmi až po seniory. Tato snaha vyústila v poskytování 

individuálních služeb tak, aby byly pokryty požadavky všech věkových kategorií. Cílovou 

věkovou skupinou jsou však lidé od 30 do 60 let. Jde o ekonomicky aktivní populaci ze 

střední a vyšší třídy. 

Zákazníky CK Fischer můžeme z hlediska četnosti nákupu rozdělit do 3 kategorií. Jde 

o pravidelné, příležitostné a náhodné zákazníky. Pravidelní zákazníci jsou pro společnost 

prioritou a akce týkající se předprodeje a marketingových aktivit bývají směřovány především 

na ně. Příležitostí zákazníci tvoří podstatnou část klientely a i na ně směřují marketingové 

akce firmy. Náhodní zákazníci přichází neočekávaně a společnost jejich chování nemůže 

příliš ovlivnit. Ke zvýšení povědomí o společnosti u této skupiny zákazníků jsou využívány 

hlavně reklamní a propagační akce.  

Hlavním segmentem jsou rodiny s dětmi . Pro tuto cílovou skupinu vznikl v roce 2009 

speciální program Funtazie Klubu, zajišťující ideální podmínky pro strávení rodinné 

dovolené. Na tento program byla v roce 2009 směřována většina propagačních aktivit. Tento 

program se setkal s velkým úspěchem a i v  roce 2010 představoval hlavní konkurenční 

výhodu společnosti. Tato cílová skupina má rozhodující podíl na prodeji zájezdů, a proto na 

ně byly směřovány i další prvomomentové benefity. V rámci předprodeje bylo možné využít 

nabídky přepravy a pobytu dětí zdarma – rodiče za své potomky hradili pouze letištní a 

palivové příplatky. Cenu letenky a pobytu hradila CK. Další atrakcí pro tuto cílovou skupinu 

byl hodnotný dárek ve formě hrací konzole Playstation Portable 3000. 
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Avšak i pro ostatní segmenty společnost připravila zvýhodněné nabídky. V rámci 

předprodeje 2010 byla vytvořena slevová nabídka pro páry, kdy v případě ubytování dvou 

dospělých osob, byla objednateli zájezdu poskytnuta sleva z katalogových cen.  

Pro seniory nad 60 let společnost nabízí slevu ve výši 10% na ubytovací náklady, 

maximálně však 3000,- Kč na ubytovací jednotku. Tato sleva je poskytována celoročně a 

může být uplatněna na jakýkoli zájezd zakoupený za ceny zveřejněné v katalozích. [14] 

Pro zdravotně handicapované klienty společnost zabezpečuje speciální asistenční 

službu na letišti, kdy je nástupu do letadla přítomen kvalifikovaný pracovník. Pro 

handicapované klienty je také připravena speciální nabídku hotelů, zabezpečujících 

dostatečné zázemí, jako jsou bezbariérové pokoje či kvalitní přístupy do restaurací. [14] 

Společnost je díky vysokému počtu vlastních poboček a autorizovaných prodejců 

schopna zajistit své služby zákazníkům po celé České republice a na Slovensku.  

2.5 Konkurence Cestovní kancelá ře Fischer 

2.5.1 Konkurence uvnit ř odvětví  

Na území České republiky působí velmi mnoho cestovních kanceláří - viz kapitola 

2.1.1 Situace v cestovních ruchu v České republice. Vnitřní rivalita v cestovním ruchu je 

vysoká. Velké množství cestovních kanceláří způsobuje přebytek nabídky a vysokou možnost 

výběru klientů. Takto vysoká míra konkurence způsobuje, že se některé cestovní kanceláře 

dostávají s cenami k nákladovým stropům a jejich ekonomická situace se postupně zhoršuje. 

Největšími konkurenty na území ČR jsou: CK Čedok, CK EXIMtours, CK NEV-DAMA, 

CK Vítkovice Tours, CK Alexandria a další. Nebylo v mých silách zkoumat jednotlivě 

veškeré z nich, proto jsem pro rychlý přehled vybrala pouze 3 z nich, které patří k největším 

v rámci Moravskoslezského kraje. 

Cestovní kancelář Čedok a.s. 

Čedok je nejstarší značka české cestovní kanceláře působící na trhu kontinuálně od 

roku 1920.  Společnost byla mezi lety 1948 – 1989 budována jako státní monopol. Nyní je 

hlavním vlastníkem společnosti ODIEN Group se sídlem ve Spojených státech.  

V roce 2007 společnost dosáhla těchto ekonomických výsledků: hodnota celkových 

výnosů činila 3,131 miliard korun, hospodářský výsledek činil 36 miliónů korun a zisk po 

zdanění pak činil 20 miliónů korun. V roce 2007 ve společnosti pracovalo 424 zaměstnanců. 

[19] Celkové výnosy za rok 2008 dosáhly částky 3,797 miliardy korun a celkový zisk před 

zdaněním činil 56 miliónů korun. Společnosti se dlouhodobě daří plnit základní strategický cíl 



 

- 17 - 

a to zvyšování tržního podílu při současném nárůstu zisku. V roce 2008 zaměstnávala 

cestovní kancelář 416 pracovníků. [20] Jediný dostupný údaj o počtu klientů je z roku 2006 a 

činí 218 000 přepravených klientů. [33] 

Cestovní kancelář EXIMtours a.s. 

Tato cestovní kancelář je největším touroperátorem leteckých zájezdů na českém trhu 

a svou činnost zahájila v roce 1993. V roce 2004 se společnosti podařilo přepravit více než 

155 000 klientů a stala se tak nejvýznamnějším partnerem letecké společnosti Travel Service. 

V roce 2006 dosahoval počet klientů 235 000 osob a v  roce 2007 společnost pokořila 

magickou hranici 1 000 000 přepravených osob od začátku své existence a začala se řadit 

mezi největší v oboru. [33] Společnost realizuje podstatnou část prodeje prostřednictvím husté 

sítě cestovních agentur, tedy prostřednictvím autorizovaného prodeje. Společnost zaměstnává 

téměř 150 zaměstnanců a přibližně stejný počet delegátů v různých destinacích světa. [35] 

Výnosy za rok 2007 činily 3,193 miliardy koruna zisk po zdanění dosáhl na částku 127,473 

miliónů korun. [13] 

Cestovní kancelář Vítkovice Tours s.r.o. 

Cestovní kancelář Vítkovice Tours s.r.o. byla založena dne 30. prosince 1991. Za 

období své existence se stala jedním z největších touroperátorů pro chorvatský Jadran a 

Černou Horu. Další produkty, které CK Vítkovice Tours nabízí jsou: rekreační dovolené 

v lázeňských hotelích v Česku, Slovensku, Maďarsku, Rakousku a od roku 2006 také zimní 

lyžařské dovolené v rakouských Alpách. CK poskytuje svým klientům jak autobusovou, tak 

leteckou přepravu. Společnost již několik let po sobě přebírá ocenění za umístění se 

v prestižním žebříčku 100 nejlepších firem ČR. Svou výhodnou pozici na trhu společnost 

využívá k podpoře dobrovolných sbírek.  

Svou stabilitu na trhu dokazuje společnost také hospodářskými výsledky. Zisk v roce 

2007 dosáhl výše 13 921 tis. Kč, za rok 2008 však společnost zaznamenala poměrně razantní 

pokles tržeb a její zisky dosáhly hodnoty „pouhých“ 6 691 tis. Kč. Výnosy v roce 2007 

dosáhly hodnoty 295 198 tis. Kč a v roce 2008 hodnoty 267 906 tis. Kč. V roce 2006 

společnost zaměstnávala 55 pracovníků, v roce 2007 jich bylo už 59 a poslední zveřejněné 

výsledky z roku 2008 počítaly s 60 zaměstnanci. Počet klientů, které společnost ročně 

přepraví se pohybuje kolem hodnoty 50 000 klientů. [21] 
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Srovnání CK Fischer a jejích 3 hlavních konkurentů uvádí tabulka 2-3. 

 
Výnosy za rok 2007 

(v miliardách K č) 

Zisk za rok 2007 

(v miliónech Kč) 

Počet klientů v 

 roce 2006 

(v tis.) 

Počet 

zaměstnanců 

v roce 2007 

CK Fischer 2,181 39,344 109 153 

CK Čedok 3,797 56 218 424 

CK EXIMtours 3,193 127,473 235 150 

CK Vítkovice Tours 0,295 13,921 50 59 

Tabulka 2-3: Srovnání cestovních kanceláří 

 

Výše uvedené společnosti představují hlavní přímou konkurenci. Mezi nepřímou 

konkurenci mohu zařadit internetové portály jako www.invia.cz, www.zajezdy.cz nebo 

www.cestovni-kancelare.orbion.cz. 

2.5.2 Hrozba nových konkurent ů 

Vzhledem k ekonomickým podmínkám v naší zemi můžeme obor cestovního ruchu 

považovat za téměř uzavřený nové konkurenci. Společnost, která by v tomto období chtěla 

proniknout na trh a zaujmout zde jeden z klíčových podílů, by musela přijít s něčím 

revolučním a investovat v tomto kroku nemalé množství prostředků. A i v tomto případě  není 

zaručeno, že by se jí to povedlo. Češi jsou národem tradicí a většina z nich proto vkládá 

důvěru do tradičních a prověřených značek. 

2.5.3 Konkurence substitut ů 

Za substituční produkty, které by mohly konkurovat nabídce CK Fischer, můžeme 

považovat dovolenou v tuzemsku či návrat k tradičním destinacím jako je Chorvatsko a Itálie. 

Vzhledem k tomu, že ani jeden z těchto typů zájezdů společnost nenabízí a již se od nich 

oprostila, mohl by být přechod zákazníků k těmto produktům pro firmu klíčový.  

2.5.4 Konkurence zp ůsobená zákazníky 

Vzhledem k množství společností působících v  oboru je konkurence ze strany 

zákazníka velmi vysoká a významně ovlivňuje strategii firmy. Tato skutečnost se projevuje v 

bonusových a propagačních akcích. CKF se snaží přilákat zájem klientů nejen bonusy, ale 

také kvalifikovaným personálem, profesionalitou služeb a individuálním přístupem. 
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2.5.5 Konkurence zp ůsobená dodavateli 

Hlavním dodavatelem přepravních služeb je společnost Travel Service. Společnost 

CK Fischer je jedním z největších obchodních partnerů firmy a nemusí se obávat zvýšeného 

tlaku z této strany. Protože je tato spolupráce klíčová pro obě strany, je vzájemná dohoda 

prioritou. Dodavatelů ubytovacích služeb je naopak velké množství a CK Fischer si v případě 

nevýhodných podmínek může dovolit některé z nich zredukovat a nahradit je jinými. Z těchto 

skutečností vyplývá, že konkurence na straně dodavatelů není pro společnost nebezpečná.  

2.5.6 Konkurence na území m ěsta Haví řov 

Na území města Havířova působí nemalý počet cestovních kanceláří a agentur. 

Nachází se zde však pouze 3 pobočky renomovaných cestovních kanceláří. Jde o pobočky 

CK EXIMtours, CK Alexandria a CK Fischer. Většinu trhu obhospodařují cestovní agentury, 

jejichž počet přesahuje 15 prodejních míst. Příkladem jsou CA Pretty Tour, Maria Tour či 

Letem světem. Sídlí zde i řada regionálních cestovních kanceláří, zaměřujících se pouze na 

klientelu z okolí města. Jako zástupce mohu uvést CK Original nabízející zimní i letní 

dovolenou v Alpách, CK Diana Tours zabývající se poznávacími zájezdy či CK Havířov 

Tours specializující se na letní dovolenou u moře.  

Podrobně se konkurencí CK Fischer na území města Havířova zabývám v kapitole 

5 Analýza a vyhodnocení konkurenční pozice CK Fischer na trhu. 

2.6 Charakteristika makroprost ředí 

Vzhledem k neustále se měnícím trendům na trhu cestovního ruchu je společnost 

CK Fischer nucena tyto trendy sledovat a přizpůsobovat jim svou nabídku. Ať už se jedná 

o nabídku destinací, hotelů či doplňkových služeb.  

2.6.1 Demografické prost ředí 

Celkový počet obyvatel České republiky se zvyšuje téměř nepřetržitě každým rokem. 

Z posledního měřeného údaje z roku 2009 vyplývá, že na území ČR žilo 10 506 813 obyvatel, 

což je o 39 000 více než v roce 2008. Avšak zatímco počet obyvatel ČR neustále stoupá, 

počet obyvatel Moravskoslezského kraje trvale klesá. V roce 2009 ztratil kraj postavení 

nejlidnatějšího kraje a propadl se tak na třetí místo za Hlavní město Prahu a Středočeský kraj. 

Počet obyvatel naměřený k 31.12.2009 činil v rámci kraje 1 247 373 osob. Karvinský region 

byl v tomto počtu zastoupen 273 137 obyvateli, z toho 81 700 osob mělo trvalé bydliště  

v rámci města Havířova. [31]  
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V rámci republiky se však snižuje počet živě narozených dětí a česká populace 

stárne. [32] Průměrný věk dosáhl v roce 2008 hodnoty 40,3 let. A protože hlavní věkovou 

skupinou pro CK Fischer jsou právě lidé kolem 40 let, je tato bilance příznivá. Větší část 

obyvatel ČR tvoří ženy [32], což také můžeme považovat za kladnou okolnost, vzhledem 

k tomu, že většina rozhodnutích o rodinné dovolené připadá ženám. 

2.6.2 Ekonomické prost ředí 

Další důležitou charakteristikou je stav ekonomického prostředí v zemi. Vývoj 

nezaměstnanosti se zdá být klíčovým činitelem pro společnosti působící v cestovních ruchu, 

ale samozřejmě nejen pro ně. Počet nezaměstnaných od 4. čtvrtletí 2008 výrazně stoupl, což 

dokazuje obrázek 2.4. V roce 2008 činil počet nezaměstnaných 229 800 osob [32], a jen za 

3. čtvrtletí roku 2009 tato hodnota stoupla na 387 000 osob. [32] Počet nezaměstnaných 

v Moravskoslezském kraji činil k 31.12.2009 80 581 osob. Největší počet nezaměstnaných 

v rámci kraje žilo na území Karvinského okresu. Počet uchazečů o zaměstnání zde dosáhl 

20 824 osob. [32] Tento nepříznivý stav pociťují nejen organizace služeb, ale také všechny 

výrobní a prodejní společnosti. Z důvodu rostoucí nezaměstnanosti je stále větší počet 

obyvatel ČR nucen redukovat své výdaje a výdaje na rekreaci jsou z většiny případů první, na  

kterých se občané snaží ušetřit. Cestovní kanceláře proto čelí stále většímu tlaku a jsou 

nuceny se uchylovat k nestandardním nabídkám a zvýhodněným cenám zájezdů.  

 
Obrázek 2.4: Vývoj počtu nezaměstnaných na území České republiky 

Zdroj: Český statistický úřad. Publikace o obyvatelstvu. [online].  Dostupný z WWW: 

http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/select_obyvatelstvo. 

 

Důležitou charakteristikou jsou příjmy a výdaje obyvatelstva. Z publikované Analýzy 

vydání a spotřeby domácností za rok 2009 vyplývá, že průměrná domácnost vydá na rekreaci 

a kulturu měsíčně zhruba 10,3 % ze svého rozpočtu. [32] Oproti hodnotě z roku 2008, která 
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činila 10,5 % [32], je to však nižní číslo. To může znamenat, že lidé začínají šetřit na 

dovolených a cestovním kancelářím se tak ztěžuje obchodní pozice. 

Průměrná hrubá mzda v České republice vzrostla z 22 531,-Kč v 1. čtvrtletí roku 

2008 [29] na 25 752,-Kč ve 4. čtvrtletí roku 2009. [31] Její nárůst je do jisté míry způsoben 

výrazným propouštění osob z výrobních sfér s nízkými příjmy. Průměrná hrubá mzda 

v Moravskoslezském kraji je však hluboko pod celorepublikovým průměrem. Její hodnota za 

rok 2009 činila 20 804,-Kč [31], což je téměř o 2 000,-Kč méně.  

Vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti a nízké hodnotě průměrné hrubé mzdy 

v Moravskoslezském kraji mohu konstatovat, že obchodní společnosti se zde musí potýkat 

s velmi nepříznivým ekonomickým prostředím. 

2.6.3 Přírodní prost ředí 

Vzhledem k tomu, že přírodní prostředí tvoří v podstatě celkovou hodnotu produktu, 

který cestovní kanceláře prodávají, je tento prvek makroprostředí pro společnost velmi 

důležitý. Omezení, související s ochranou životního prostředí a snahou omezovat cestovní 

ruch v některých oblastech světa, mohou být pro společnosti cestovního ruchu značně 

limitující. Dosud neobjevené destinace mohou být pro CK značným lákadlem, je však nutno 

podotknout nutnost zabezpečení základních hygienických a společenských norem, nutných 

k trávení volného času. Tyto oblasti jsou také mnohdy součástí přírodních rezervací a parků, a 

je proto nutné zde dodržovat stanovená pravidla. Existují oblasti kde je cestovní ruch zcela 

zapovězen. Dalším případem je vyhrazení určitého území, které může být turisty využíváno. 

Jako příklad můžu uvést souostroví Maledivy, kde je z 26 ostrovů turistům přístupno pouze 6 

největších. [39] Tato omezení regulují počty turistů a k chrání místní faunu a flóru. I s těmito 

bariérami se musí cestovní kanceláře potýkat a nemohou je ovlivnit. 

2.6.4 Technologické prost ředí 

Společnost jako taková není schopna jakýmkoli způsobem inovovat nabízený produkt. 

Za jakýsi posun vpřed lze považovat stále rozšiřující se nabídku poskytovaných služeb ať už 

přepravci či jednotlivými hotely. Za samozřejmost je dnes téměř všude považován bazén, 

vířivka či nabídka stravování minimálně formou polopenze. Většina hotelů se snaží zavádět 

stravování formou all inclusive, které je mezi klienty stále žádanější a oblíbenější.  

V rámci letecké přepravy jsou inovace daleko viditelnější. Může jít o nové letouny, 

poskytování rozšířeného palubního menu či o nabídku letištních salonků. Tyto inovace ze 

stran dodavatelů nabídku CK pouze obohacují a stávají se konkurenční výhodou.  
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I samotné CK jsou však nuceny nabízet stále něco nového a zdokonalovat své služby 

poskytované zákazníkům. Prestižní služba, kterou může nabídnout pouze málokterá 

společnost, ovlivní celkovou strategii a nabídku všech ostatních. Jako příklad lze uvést službu 

CK Fischer ITQ Codex, která je doposud garantovaná pouze touto CK a staví tak ostatní 

prodejce zájezdů do nevýhodné pozice. Konkurenti jsou nuceni usilovat o zavedení tohoto 

jedinečného systému náhrad škod a podléhají tlaku technologického prostředí. 

Dalším technologickým posunem v rámci prodeje zájezdů bylo zavedení on-line 

prodeje. Prodej zájezdů přes internet je dnes nedílnou součástí nabídky cestovních kanceláří 

s celorepublikovou působností a mnoho zákazníků jej upřednostňuje před návštěvou poboček. 

Na tento trend reagovala CK Fischer jako jedna z prvních na českém trhu. 

2.6.5 Politické a legislativní prost ředí 

Chod cestovní kanceláře, tak jako chod ostatních firem, podléhá zákonům a 

vyhláškám platným na území ČR. Základní normou, vymezující podmínky podnikání 

v cestovních ruchu, je Zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti 

cestovního ruchu, který obsahuje souhrn povinností cestovních kanceláří. Všechny CK jsou 

povinny mít po celou dobu své činnosti uzavřenou pojistnou smlouvu dle § 6 až 8 zákona o 

cestovním ruchu. [34] Změny v legislativním rámci země postihnou beze změny všechny tržní 

subjekty. Poslední dramatickou změnou na tomto poli bylo zavedení novely Zákona o cenách 

č. 526/1990 Sb., platné od 18.11.2009. [36] Tato novela udává cestovním kancelářím 

povinnost informovat zákazníky o celkové ceně zájezdu. Do zavedení této novely mohly CK 

uvádět cenu bez povinných příplatků. Tato změna s sebou přinesla celou řadu podstatných 

změn. CK Fischer musela přepracovat nejen své ceníky a propagační materiály, ale také 

způsob výpočtu cen na svých internetových stránkách. Celkově se tato změna dá považovat za 

příznivou a to především z hlediska zjednodušení  výpočtu cen pro klienty i pro prodejce. 

2.6.6 Sociální a kulturní prost ředí 

Trendem dnešní doby je jednoznačně cestování. Kdo toho víc viděl, jakoby toho víc 

zažil. Dříve milované destinace, jako Chorvatsko a Itálie, dnes již ztratily svůj lesk a 

pozornost klientů se přesunula na nové, dosud nepoznané destinace. Stále větší obliba 

exotických dovolených tuto skutečnost dokazuje. Dříve tak nedostupná možnost poznávat 

nové země je již minulostí. Dnešní uspěchaný život stále více podporuje myšlenku relaxace a 

odpočinku v zahraničí. Lidé se chtějí alespoň jednou za rok ponořit do světa klidu. Tato 

skutečnost je pro cestovní kancelář Fischer velmi potěšující a příznivá. 
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3 Teoretická východiska analýzy konkurence 

Nejprve jsem se zaměřila na vysvětlení problematiky marketingu služeb, konkrétněji 

potom marketingu cestovního ruchu. Poté jsem se zabývala analýzou konkurence. Na závěr 

této kapitoly jsem uvedla výčet základních odlišností, díky nimž se mohou firmy cestovního 

ruchu odlišit od konkurence. 

3.1 Marketing služeb 

Význam sektoru služeb v rámci rozvinuté ekonomiky je od počátku devadesátých let 

nesporný. V roce 2001 zaměstnávala oblast služeb téměř 79% všech pracovních sil. Na tvorbě 

hrubého domácího produktu se podíl služeb vyšplhal až na 74%. [4] 

3.1.1 Podstata marketingu služeb 

Marketing služeb je novodobá koncepce založená na poznání jedinečnosti služeb; 

jedná se o obor marketingu upravený pro potřeby oborů služeb obyvatelstvu. Odvětví 

pohostinství a cestovního ruchu je pouze jednou z mnoha částí komplexu služeb. Ostatní 

služby obyvatelstvu zahrnují bankovnictví; pojišťovnictví; právní, účetní a řídící poradenství; 

školství; zdravotnictví a mnohé jiné. [7] 

„Služba je jakákoliv činnost nebo schopnost, kterou může jedna strana nabídnout 

straně druhé. Svou postatou je nehmotná a nevytváří žádné hmotné vlastnictví. Poskytování 

služby může (ale nemusí) být spojeno s hmotným produktem.“ [4, str. 490] 

Marketing služeb se nevyvíjel stejným tempem, jako klasický marketing, dokonce za 

ním zaostával nejméně o 20 let. Jedním z důvodů, proč tomu tak bylo je skutečnost, že pojmy 

a principy klasického marketingu byly stanovovány vždy pouze pro výrobní obory. Další 

důvod tohoto zpoždění můžeme hledat mezi specifiky tohoto odvětví. Některé oblasti služeb 

byly v minulosti výrazně regulovány státní politikou a rozvoj marketingu zde byl utlumen na 

co nejnižší možnou míru. Třetím důvodem je skladba odvětví cestovního ruchu - převažují 

v ní malé firmy. Většina malých firem si nemůže dovolit zaměstnávat marketingové manažery 

a má velmi limitovaný marketingový rozpočet. [7] Naopak některé společnosti považují 

využívání marketingu za neprofesionální a neetické. Jde např. o právní servis, zdravotnictví či 

vedení účetnictví. [4] 

V rámci sektorů obecné ekonomiky je službám přiřazen třetí - terciární sektor. 

Primární sektor představují odvětví zemědělství, hornictví a jim příbuzné obory a sekundární 

sektor tvoří zpracovatelský průmysl (jde například o potravinářství či strojírenství). 
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Služby lze klasifikovat mnoha různými způsoby. Pro základní představu o dělení 

služeb uvádím dělení služeb dle ekonomů Foota a Hatta: 

Terciární služby: zde patří služby restaurací, hotelů, ale také holičství, kosmetických 

salonů, prádelen, čistíren, opraven domácích přístrojů a domácností, rukodělných a 

řemeslnických dílen a další. 

Kvartární služby : do této skupiny lze zařadit služby dopravy, obchodu, komunikace, 

financí a správy. Charakteristickými rysy těchto služeb jsou „usnadňování a zefektivnění 

práce“. 

Kvinterní služby: zde zařazujeme zdravotnické, vzdělávací a rekreační služby. 

Hlavním rysem této skupiny služeb je to, že poskytnuté služby mění a zdokonalují určitým 

způsobem jejich příjemce, tedy zákazníky. [5] 

Z hlediska výše uvedeného členění lze služby cestovního ruchu zahrnout do skupiny 

služeb kvinterních. Ve své podstatě slouží ke zdokonalení příjemce služby z hlediska znalosti 

zahraničního prostředí a způsobu života v cizích zemích.  

3.1.2 Odlišení od klasického marketingu 

Odlišení marketingu služeb od klasického marketingu je velmi důležité. Některé 

z přístupů používaných v marketingu výrobních odvětví totiž nelze aplikovat na odvětví 

cestovního ruchu. 

Obecná specifika, odlišující marketing služeb od klasického marketingu můžeme dle 

Morrisona [7] shrnout do 6 bodů: 

1.Nehmotný charakter služeb – jsou nehmotné a abychom mohli posoudit jejich 

kvalitu, musíme mít zkušenosti s tím, „jak fungují“. 

2. Charakter výroby (místní a časová návaznost služeb) – většina služeb je vyráběna a 

spotřebována na témže místě a v témže časovém okamžiku, což je značně odlišuje od 

výrobků, které jsou vyráběny a kompletovány postupně, a až poté jsou fyzicky dopraveny na 

místo prodeje. 

3. Pomíjivost služeb – služby jako takové nelze v žádném okamžiku jejich průběhu 

skladovat. Vyznačují se vysokou pomíjivostí a velmi krátkým životním cyklem. 

4. Distribuční cesty – v odvětví cestovního ruchu fyzicky neexistuje žádný distribuční 

systém. V podmínkách služeb by v podstatě neměl smysl. Ve skutečnosti jsou to naopak 

zákazníci, kteří jsou nuceni přijít a službu si zakoupit. 

5. Podmíněnost nákladů – u většiny výrobků je možno přesně definovat velikost 

fixních a variabilních nákladů. Pro služby platí již zmíněná proměnlivost a nehmotnost. 
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Někteří zákazníci vyžadují větší pozornost než jiní a charakter požadovaných služeb není 

možné nikdy přesně stanovit. Každé poskytnutí služby je jinak dlouhé a vyžaduje rozdílné 

množství nákladů. 

6. Vztah služeb a provozovatele – některé služby jsou neoddělitelné od jedince, který 

je poskytuje. Příkladem může být restaurace, kdy její majitel či šéfkuchař, představují hlavní 

přidanou hodnotu, která činí službu přitažlivou a nenahraditelnou pro zákazníky. Za touto 

hodnotou zákazníci přicházejí a vyžadují ji. 

 

Dalším pohledem na specifické vlastnosti služeb se zabýval A. Payne [10]. Ten 

přisuzuje službám tyto 4 vlastnosti: 

1. Nehmatatelnost – služby jsou do značné míry nehmatatelné a abstraktní. Tato 

skutečnost přispívá k tomu, že příjemci služby ji dokážou obtížně hodnotit a kladou velký 

důraz na osobní zdroje informací. Nákup služeb s sebou nese určitou míru rizika, která 

vyplývá ze skutečnosti, že službu není možno si dopředu vyzkoušet a není zcela jisté, zda 

výsledek bude dokonale odpovídat představě příjemce služby. Provozovatelé služeb řeší tuto 

specifickou vlastnost především důrazem na image organizace a kvalitu lidského faktoru, 

který služby poskytuje.  

2. Proměnlivost – služby nejsou standardní, což způsobuje, že ve své podstatě jsou 

velice proměnlivé. Kvalita služeb záleží na tom kdo ji poskytuje, stejně jako na tom kde a kdy 

ji poskytuje. Poskytnutá služba se nemůže nikdy opakovat a poskytnutí služby je vždy 

ovlivněno mnoha faktory. Tuto problematiku řeší poskytovatelé služeb důsledným výběrem a 

dostatečným motivováním zaměstnanců a také co nevyšší mírou standardizace služeb. Ta 

zajišťuje shodný průběh poskytování služby v co nejvíce možných ohledech.  

3. Nedělitelnost – na rozdíl od zboží, které je vyrobeno, prodáno a spotřebováno 

odděleně, probíhá výroba a spotřeba služeb většinou současně a za přímé účasti jak 

producenta služby tak jejího příjemce. Z toho vyplývá, že konečnou kvalitu poskytnuté služby 

ovlivňují obě strany, tedy jak poskytovatel tak příjemce. Pouze vzájemnou spoluprací může 

být dosaženo očekávaného výsledku. Základem je rozvíjení vzájemného vztahu tak, aby obě 

strany byly ochotny spolupracovat a pro dosažení kvality služby byly ochotny udělat 

maximum. 

4. Pomíjivost – jak již bylo řečeno výše, služby se velmi liší od fyzického zboží. 

Základními odlišnostmi jsou fyzické vlastnosti jednotlivých prvků. Zboží ve své hmotné 

formě umožňuje jeho skladování, naopak u služeb, jež jsou do značné míry nehmotné je 

otázka skladování nerealizovatelná. Služby nelze skladovat za jakýchkoli podmínek. Službu, 
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kterou nespotřebujeme v určeném okamžiku již nikdy za stejných podmínek nezískáme zpět. 

Příkladem je kapacita dopravních prostředků, či obsazenost zájezdů. Volná místa v letadle 

nelze přesouvat do jiných odletových dnů. Poptávka po službách je značně kolísavá, což 

způsobuje, že příjemce služby se může setkat jak s nedostatečnou tak s nenaplněnou 

kapacitou. V cestovním ruchu je tato skutečnost velmi dobře viditelná. V období letních 

prázdnin vrcholí hlavní turistická sezóna a kapacita dostupných zájezdů je velmi omezená, 

kdežto uprostřed zimního období, kdy je poptávka nízká, se setkáváme s nedostatkem klientů, 

což se projevuje nízkými cenami a bonusovými zvýhodněními.  

 

Z výše uvedených poznatků vyplývá, že oblast služeb je velmi složitá a vyžaduje 

mnohem více pozornosti, než je tomu u fyzického zboží. Diferenciace se však netýká pouze 

vlastností služeb. Důležitou částí marketingu služeb je vymezení marketingového mixu, jež se 

pro oblast služeb výrazně odlišuje od toho klasického. Marketingovým mixem se zabývám 

v následující podkapitole. 

3.1.3 Marketingový mix služeb 

Marketingový mix představuje soubor nástrojů, sloužících k utváření vlastností služeb, 

jež jsou nabízeny zákazníkům. Jednotlivé prvky mohou být v mixu zastoupeny různé intenzitě 

i pořadí. Základním požadavkem správně zvolené marketingového mixu je spokojenost 

zákazníků a zisk organizace. Původní marketingový mix obsahoval pouze 4 základní prvky, 

tzv. 4P – produkt  (product), cenu (price), distribuci  (place) a komunikaci (promotion). 

S příchodem marketingu služeb byla tato koncepce rozšířena o další 3 klíčové komponenty – 

tedy o další 3P a to o materiální prostředí (physical evidence), lidský faktor  (people)  a 

procesy (processes). Tyto prvky byly k mixu přidány, aby pomohly zmírnit dopad 

jednotlivých vlastností služeb. Materiální prostředí napomáhá zhmotnění služby, lidský faktor 

usnadňuje vzájemný kontakt mezi poskytovatelem služeb a zákazníky a procesy 

napomáhají zefektivnění služeb a zpříjemňují je zákazníkům. [2] 

Produkt  

Pod pojmem produkt rozumíme vše, co společnost nabízí zákazníkům. Jde o soubor 

hmotných i nehmotných prvků, který spotřebitelům přináší konkrétní užitek. Může to být 

zboží, služba, myšlenka či jejich vzájemná kombinace. Produkt u organizací poskytující 

služby můžeme rozdělit na klíčový neboli základní a periferní  neboli doplňkový. Základním 

produktem rozumíme hlavní důvod, pro který si službu zakoupíme, doplňkovým produktem 

pak nazýváme určitou hodnotu, kterou poskytovatelé služeb přidávají ke svému produktu. 



 

- 27 - 

Doplňkové produkty jsou součástí většiny nabídek organizací služeb a při podobnosti 

základních produktů mohou tvořit základní konkurenční odlišnost, pro kterou si danou službu 

zakoupíme. Jedná se především o poskytování informací a poradenské služby, přebírání 

objednávek a účtování a péči o zákazníka  a jeho bezpečnost. [2] 

K tomuto základnímu členění přidává Payne [10] ještě očekávaný produkt, rozšířený 

produkt a potenciální produkt. Očekávaným produktem rozumíme produkt, který se skládá ze 

základního produktu a podmínek, které příjemce služby očekává. Rozšířený produkt je 

charakteristický tím, že slouží k hlavní diferenciaci poskytovatele služby. Základní produkt je 

zde rozšířen o faktory jako je spolehlivost a odpovědnost. Potenciální produkt zahrnuje 

všechny možnosti, které by mohly příjemci služby přinést další užitek. Jedná se o vlastnosti a 

změny produktu, které jej zatraktivní u zákazníků.  

Cena služeb 

Cena je jedním z nejdůležitějších ukazatelů v oblasti služeb. Tento fakt je způsoben 

především nehmotností služeb, která způsobuje, že zákazník má tendenci určovat kvalitu 

produktu dle jeho ceny. Dalším specifikem při tvorbě cen je neoddělitelnost poskytovatele od 

služby. Ta způsobuje, že veřejně dostupné služby jsou ohodnoceny velmi nízkou cenou, 

kdežto s exkluzivitou poskytovatele cena služeb roste. Nízká cenová úroveň veřejných služeb 

je dána vládní intervencí v této oblasti. Mnohé z těchto služeb mají státní charakter a spadají 

pod pravomoc státních organizací. Jde především o oblast zdravotních a vzdělávacích služeb. 

Dalším kritériem při stanovení cen služeb je geografická příslušnost poskytovatele 

služby. Vzhledem k tomu, že služby jsou poskytovány na jednom místě, může poskytovatel 

v dané oblasti působit jako monopolní producent služeb, což mu umožní stanovit si vyšší 

cenovou hladinu než by tomu bylo v případě dokonalé konkurence. Tržní ceny služeb jsou 

velmi výrazně ovlivněny spotřebou zbytných druhů služeb. Z toho vyplývá, že zákazníci 

mohou danou spotřebu služby odložit nebo nahradit. Z toho důvodu jsou producenti služeb 

nuceni k větší cenové flexibilitě než je tomu u výrobců zboží. 

Při stanovení výše ceny hraje pro mnoho poskytovatelů služeb velkou roli i příslušnost 

v kategorii služeb z hlediska cenových účelů. Zde rozlišujeme 3 skupiny služeb. Jedná se o 

služby podléhající veřejné regulaci, služby podléhající samoregulaci a služby, jejichž 

ceny jsou regulovány trhem. Služby, jež spadají do podmínek veřejné regulace, nemají 

možnost kontrolovat cenu nabízené služby. Jde především o veřejné služby jako jsou 

zdravotnictví  či školství. Zde cenu určuje stát či místní správa. Poskytovatelé služeb, 

nacházející se v této kategorii, jsou nuceni klást důraz na jiné prvky marketingového mixu.  
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Další skupinou jsou služby podléhající samoregulaci. Zde za jednotlivé poskytovatele 

stanovují cenové hladiny profesní instituce a oborové asociace. Tato forma cenové politiky je 

však často kritizována a to zejména z důvodu, že základem pro tvorbu cen je zpravidla 

struktura nákladů nejslabších členů sdružení. Poslední skupinu tvoří služby regulované trhem. 

Tato forma cenové politiky je v tržní ekonomice nejčastější a funguje na principu střetávání 

nabídky a poptávky, kdy cena je určována nejen náklady poskytovatele, ale také vnímáním 

hodnoty zákazníkem či úrovní poptávky po produktu. [2] 

Distribuce služeb 

Vzhledem k specifickým vlastnostem služeb, zejména nehmotnosti a neoddělitelnosti, 

jsou požadavky na umístění prodejny provozovatele služeb velmi důležité a je nutno je 

důkladně zvažovat. Umístění provozovny by mělo být kompromisem mezi požadavky 

zákazníka a potřebami producenta služby. I zde je patrný rozdíl od průmyslově vyráběného 

zboží. Hlavní důraz kladou tito výrobci na to, aby umístili své výrobní haly a sklady tam, kde 

je to pro ně nejvýhodnější. Hotové  zboží poté zasílají do míst, kde je poptávka po nich na 

nejvyšší úrovni.  

Typický způsobem distribuce služeb je využití prodejních mezičlánků 

(zprostředkovatelů). Mezi tyto zprostředkovatele řadíme prodejní agenty, dealery, 

maloobchodní a velkoobchodní prodejce a další. Využití zprostředkovatelů ve službách je 

způsobeno především jejich specifickými vlastnostmi. Při prodeji služeb prostřednictvím 

prodejních mezičlánků je třeba rozlišovat mezi zprostředkovateli, kteří se stávají 

spoluproducenty služeb a ty, kteří službu pouze prodávají. V oblasti cestovního ruchu je 

využití zprostředkovatelů velmi časté. Cestovním agenturám patří podstatná část trhu. Protože 

se jedná o mezičlánek, jež se stává spoluproducentem služeb, je pro poskytovatele zájezdu 

velmi důležité zvolit vhodný výběr těchto partnerů.  

Další podstatnou částí distribuce se v posledních letech stalo využití telekomunikací a 

počítačových technologií při prodeji služeb. Použití telefonních linek a internetových serverů 

pro prodej zboží je v dnešní době velmi běžné. Rozšíření distribučních cest o tyto prvky vedlo 

k tomu, že zákazník může volit mezi mnoha různými cestami vedoucími ke službě. Využití 

internetu je v cestovním ruchu velmi časté. Pomocí něj je možno zobrazit podrobněji nabízené 

služby. Snižuje se zde potřeba přímého kontaktu poskytovatele služby se zákazníkem, což 

vede ke snížení nákladů na materiální prostředí, ve kterém je služba poskytována a zvyšuje 

efektivitu poskytovaných osobních služeb. 



 

- 29 - 

Komunikační mix ve službách  

Vzhledem k vlastnostem služeb a k faktu, že zákazníci velmi spoléhají na osobní 

zdroje informací o službě, je pro poskytovatele služeb nejdůležitější mínění zákazníků o jeho 

službách. Jedná se o verbální reklamu, která může velmi výrazně poškodit nebo vylepšit 

image v očích zákazníků. Význam verbální reklamy dokazuje následující tvrzení: 

„Výzkumem byla ověřena skutečnost, že pokud je zákazník se službou spokojen, 

oznámí to asi 4 až 5 svým známým, ale v případě nespokojenosti rozšíří tuto informaci mezi 

dalších 11 lidí.“ [2, str. 130] 

V současné době je zapotřebí využívat i jiných komunikačních forem. Verbální 

komunikace je sice účelná, je ale v podmínkách dnešní doby zcela nedostačující. Nástroje 

komunikačního mixu jsou tradičně rozdělovány do 4 skupin: reklama, podpora prodeje, 

osobní prodej a public relations. Míra zapojení marketingového mixu v oblasti služeb je 

posílena jejich základními vlastnostmi. Zejména nehmotnost a rozmanitost nabízených služeb 

klade vyšší nároky na výběr správného komunikačního nástroje. [2] 

Základními úkoly komunikace jsou: vytvořit povědomí a zájem o nabízenou službu, 

udržovat úroveň image firmy na přijatelné úrovni, odlišit nabídku služeb od konkurence ale 

především zhmotnit službu a informovat zákazníka o nabízených produktech. Z toho vyplývá, 

že úroveň komunikace mezi organizací služeb a zákazníky je velmi důležitá. [10] 

Materiální prost ředí služeb 

I v tomto prvku marketingového mixu hraje hlavní roli nehmotnost služeb. První 

dojmy zákazníka navodí příznivé nebo nepříznivé asociace, které na zákazníka působí po 

celou dobu poskytování služby. Zákazník potřebuje získat představu o kvalitě poskytované 

služby. K tomuto „zhmotnění“ služby přispívá vzhled budovy, zařízení interiérů a celková 

atmosféra provozovny.  

Materiální prostředí také slouží k odlišení nabízených produktů od konkurenčních 

nabídek a tím jim dodává určitou konkurenční výhodu. Veškeré prvky materiálního prostředí 

musí být v kontextu s celkovou image firmy, musí zachovávat jednotu stylu a vystihovat 

charakter organizace.  

Materiální prostředí lze rozdělit do dvou kategorií. Jedná se o základní a periferní 

prostředí. Základním prostředím rozumíme prvky, které napomáhají vnímání zákazníka. Jde 

o vzhled budovy, kanceláře či jejího zařízení. Zákazník jej nemůže vlastnit, toto prostředí 

pouze dotváří celkový dojem o kvalitě poskytovaných služeb. Dalším typem prostředí je 

periferní prostředí. Jde o materiální prvky, které jsou určeny pro zákazníka, jež si může po 
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proběhnutí služby odnést domů. Mohou to být vstupenky, cestovní smlouvy, mapky hotelů či 

měst, jízdenky atd. Patří sem ale také vizitky a propagační předměty. Periferní prostředí tedy 

zahrnuje souhrn drobných předmětů, které samy o sobě nemají velkou hodnotu. V očích 

zákazníka však mohou působit jako důležitý prvek v odlišení konkurenčních produktů. [10] 

Celkově lze shrnout podstatu materiální prostředí jako souhrn prvků, jež vedou 

k zhmotnění služby. Jde o exteriér a interiér provozovny, její atmosféra, ale také drobnosti, 

které jsou určeny zákazníkům.  

Lidský faktor ve službách 

Jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje rozhodování zákazníka, je lidský faktor. 

Jde o osoby, které jsou se zákazníky v neustálé interakci a v podstatě dotvářejí kvalitu, s jakou 

zákazník vnímá danou službu. V oblasti služeb je podíl pracovníků na celkovém dojmu ze 

služby neodmyslitelný. Obsluhující pracovníci mají velký podíl na konečném rozhodnutí 

zákazníka. Proto je nutné při výběru personálu dbát zvýšené opatrnosti tak, aby byla dosažena 

požadovaná kvalita poskytované služby. Obsluhující personál lze rozdělit do těchto čtyř 

kategorií: 

Kontaktní pracovníci – jde o osoby, které jsou v přímém kontaktu se zákazníkem. 

Jejich základními předpoklady je znát strategii a nabídku organizace. Ve svém jednání mají 

možnost ovlivnit způsob jakým je zákazníkům předáván marketingový mix.  

Obsluhující pracovníci – nemají možnost se podílet na tvorbě marketingového mixu. 

Jsou však v přímé interakci se zákazníky, takže i oni ovlivňují rozhodnutí zákazníka. 

Koncepční pracovníci – jejich činnost spočívá v tvorbě marketingového mixu 

organizace. Se zákazníky nejsou v bezprostředním kontaktu. Informace o nich získávají od 

kontaktních a obsluhujících pracovníků.  

Podpůrní pracovníci – tato skupina udržuje funkčnost organizace. Ve své podstatě 

nemají přístup k marketingovému mixu a nejsou v kontaktu se zákazníky. [10] 

K tomu aby byl lidský faktor řádně kvalifikován slouží v řadě firem interní marketing, 

pomocí něhož jsou řízeny vztahy zaměstnanců k organizaci. Základem je vhodná forma 

školení a motivování pracovníků. Pouze dobře informovaný pracovníků může zákazníkovi 

poskytnout požadované informace. Nejdůležitějšími jsou pro společnost kontaktní pracovníci. 

Pro ně by tedy měla být míra školení a motivování nejvyšší.  

Procesy ve službách 

Neoddělitelnost služby od zákazníka a jejího poskytovatele způsobuje, že je nutno 

klást velký důraz na proces poskytování služby. Procesy zahrnují veškeré postupy a úkoly, jež 
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jsou spojeny s poskytováním služby zákazníkovi. Při procesu poskytování služby dochází 

z velké míry k přímému setkávání producenta a příjemce služby. Dle míry zainteresovanosti 

zákazníka do procesu poskytnutí služby rozlišujeme nízký, střední a vysoký kontakt 

zákazníka a osoby poskytující služby. 

Vysoká míra kontaktu zákazníka se službou - vyžaduje fyzickou přítomnost 

zákazníka. Bez jeho přímé účasti nemůže být služba poskytnuta. Velký význam má proto 

umístění služby. 

Střední míra kontaktu  udává, že zákazník je sice přímým příjemcem služby, avšak 

nemusí se přímo setkat s jejím poskytovatelem. Zde hraje velkou roli zhmotnění služby, bez 

kterých nelze službu provozovat.  

Nízká míra kontaktu znamená, že velká část služby probíhá bez přímé účasti 

zákazníka. Jeho role v poskytování služby spočívá v objednání služby a následné kontrole 

jejího výsledného efektu. Samotné poskytování služby probíhá bez jeho přičinění. [2] 

Při procesu poskytování služeb je nutno brát u úvahu rozdílnou poptávku služeb 

v jednotlivých časových obdobích. V době nejvyšší poptávky může být problém udržovat 

kvalitu procesů v požadované formě. Přesunem poptávky tak, aby byla zabezpečena 

požadovaná kvalita se zabývají jiné marketingové nástroje. 

3.2 Marketing cestovního ruchu 

Služby cestovního ruchu mají několik specifických charakteristik, které u jiných 

služeb nenalezneme. Dle Morrisona [7] můžeme vymezit 8 specifických zvláštností služeb 

cestovního ruchu: 

1. Kratší expozitura služeb – spotřeba služeb probíhá během hodiny a kratší doby, a to 

i v případě návštěvy restaurací rychlého občerstvení, krátkých přepravních letů či návštěv 

cestovních kanceláří.  

2. Výraznější vliv psychiky a emocí při nákupu služeb – citové pouto mnohem častěji 

vzniká mezi lidmi u služeb cestovního ruchu, než u ostatních služeb. Lidé poskytující služby a 

lidé, kteří je spotřebovávají, jsou vždy v bezprostředním osobním kontaktu. Emoce a osobní 

pocity jsou těmito setkáními provokovány a ovlivňují budoucí nákupní chování zákazníků.  

3. Větší význam „vnější stránky“ poskytovaných služeb – zákazníci při nákupu služeb 

mnohem více spoléhají na hmatatelné záchytné body nebo důkazy, které jim může 

poskytovatel služby nabídnout (zjevnost, vnější stránku). Příkladem této vnější stránky je 

například druh nábytku, dekor stěn, uniforma zaměstnanců, atd. Zákazníci si musí být jisti, že 
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celá tato vnější stránka je trvale zajišťována a že přesně odpovídá kvalitě poskytovaných 

služeb. 

4. Větší důraz na úroveň a image – protože charakter poskytovaných služeb je z velké 

části nehmotný a zákazníci se o nákupu rozhodují na základě emocí a osobních zkušeností, 

firmy musí vyvinout velké úsilí pro vyvolání patřičných asociací, které zákazník očekává. 

5. Složitější a proměnlivější distribuční cesty – namísto distribučního systému existuje 

v cestovním ruchu specifická skupina zprostředkovatelů cestovního ruchu, zahrnující cestovní 

agentury a firmy, které sestavují zájezdové balíčky (jde většinou o velkoobchodní 

zprostředkovatele). Mnozí zprostředkovatelé v cestovním ruchu jsou schopni výrazně ovlivnit 

nákupní rozhodnutí zákazníka.  

6. Větší závislost na komplementárních firmách – na celkovém zážitku z dovolené se 

nepodílí pouze jedna firma, součástí komplexního prožitku je celá řada firem. Ať už jde o 

přepravce, restaurace či kadeřníka. Celková úroveň spokojenosti je závislá převážně na 

zkušenostech, které mají zákazníci s činností všech zúčastněných firem. Pokud jedna služba 

nedosahuje kvalitativní úrovně ostatních, vrhá to špatný stín na všechny zúčastněné.  

7. Snazší kopírování služeb – většina služeb cestovního ruchu je snadno 

napodobitelná. Služby jsou poskytovány lidmi a lidé je také mohou napodobit. Navíc zde 

téměř neexistuje možnost patentování služby. 

8. Větší důraz na propagaci mimo sezony – propagace v tomto oboru vyžaduje 

naprosto jiný přísup, než je tomu u propagace zboží. Zákazníci cestovního ruchu se na svůj 

nákup připravují mnohem delší dobu a svá rozhodnutí provádějí převážně s předstihem. 

Nejvhodnějším obdobím pro propagaci a reklamu je tedy období, kdy klienti plánují svou 

dovolenou a vyhledávají nejvýhodnější nabídku. [7] 

3.3 Analýza konkurence 

Jedním ze základních předpokladů úspěšného podnikání v delším časovém horizontu 

je průběžný ekonomický růst. Růst a jeho dynamika je ale v řadě případů závislý na velikosti 

tržního podílu neboli tržního prostoru, který se společnosti podaří získat a udržet na úkor 

svých konkurentů. 

Mnohým podnikatelům se otázka analýzy konkurence jeví jako velmi jednoduchá - 

všichni přeci dokážeme vyjmenovat naše konkurenty. Bohužel se většinou jedná pouze o 

přímé konkurenty. Problematika analýzy konkurence je ale podstatně složitější a potenciál 

vzniku konkurence je daleko širší. Konkurenci mohou způsobit například dodavatelé surovin, 

naši odběratelé či samotní zákazníci. [37] 
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3.3.1 Definování konkurence 

Z hlediska ekonomické teorie i praxe je postavení konkurence klíčové. Jasně danou 

definici však v žádné literatuře nenajdeme. Obecně lze říci, že konkurence vzniká při 

střetávání subjektů v rámci jednotného trhu. Její vznik je podmíněn okolnostmi, při kterých se 

dva nebo více subjektů (konkurentů) snaží dosáhnout stejného cíle.  

Další oblastí je definování konkurenceschopnosti firmy. Konkurenceschopnost lze 

charakterizovat jako vyjádření ekonomické převahy nad konkurenčními subjekty v rámci trhu.  

Konkurenceschopnost lze rozlišit  z hlediska makroekonomického nebo mikroekonomického. 

Pro potřeby firem je však nejdůležitější konkurenceschopnost v rámci daného trhu. [6] 

Při vysvětlování pojmu konkurence se v podstatě prosazují dva hlavní aspekty – 

konkurence jako struktura trhu a konkurence jako chování firem. V případě tržní 

konkurence jsou nejdůležitějšími faktory počet konkurentů na trhu a jejich tržní podíl. 

V případě konkurence jako chování firem vyjadřuje jednotlivé konkurenční strategie, se 

kterými subjekty vstupují na trh. Většina podniků přichází na trh se strategií nízkých cen, což 

pro mnohé znamená nutnost snižování nákladů, diferenciace výrobků a investování do 

inovací. Zdravě fungující konkurenční prostředí znamená pro spotřebitele možnost výběru 

z mnoha dodavatelů a široký sortiment nabízených produktů. [15] 

Konkurence nepůsobí v rámci trhu jednostranně, ale působí na subjekty ze všech stran. 

Touto problematikou se zabývá Porterova teorie konkurenčních sil. 

3.3.2 Porterova teorie konkuren čních sil 

Michael Porter z Harvardu definoval pět sil, které ovlivňují dlouhodobou ziskovou 

přitažlivost trhu. Model jejich působení je zobrazen na obrázku 3.1. Mezi tyto síly patří: 

odvětvoví konkurenti, potenciální uchazeči, substituční produkty, zákazníci a dodavatelé.  

 
Obrázek 3.1: Pět sil určujících přitažlivost trhu 

Zdroj: SYNEXT. Analýza konkurence, jejích úspěšných a neúspěšných kroků, jejího potenciálu. [online]. Dostupný 

z WWW: http://www.synext.cz/analyza-konkurence-jejich-uspesnych-a-neuspesnych-kroku-jejiho-potencialu.html 
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KONKURENCE UVNITŘ ODVĚTVÍ (VNITŘNÍ RIVALITA) 

Tržní segment není pro firmu přitažlivý, působí-li v něm větší počet silných nebo 

agresivních konkurentů ovlivňujících velkou část trhu. Jeho přitažlivost je dále oslabována, 

jestliže tempo růstu prodeje na trhu stagnuje nebo dokonce klesá, neboť v tomto případě 

mohou být výstupní bariéry příliš velké a konkurence má na trhu silné postavení. Takovéto 

podmínky často vedou k cenovým válkám, rychlému tempu zavádění nových výrobků, a tím i 

k vysokým nákladům na získání dobrého konkurenčního postavení. 

RIVALITA NOVÝCH KONKURENTŮ 

Přitažlivost trhu závisí na velikosti vstupních a výstupních bariér. Mezi nejpřitažlivější 

segmenty patří samozřejmě ty, jejichž vstupní bariéry jsou vysoké  a výstupní bariéry nízké. 

V takovém případě, si vstup do odvětví může dovolit pouze málo firem; avšak na straně druhé 

firmy, které nedosahují příznivých ekonomických výsledků mohou snadno odejít. Možnost 

vstupu nových konkurentů do daného sektoru stoupá s mírou ziskovosti, jeho růstem a 

snadnou dostupností. 

RIVALITA SUBSTITUČNÍCH PRODUKTŮ 

Substituční výrobky limitují ceny, a tím i zisky firmy. Firma proto musí pečlivě 

sledovat vývojové trendy cen substitučních produktů.  

RIVALITA ZPŮSOBENÁ ZÁKAZNÍKY 

Segment je nepřitažlivý, jsou-li v něm zákazníci s vysokou nebo rostoucí kupní 

kompetencí. Ti se snaží stlačovat ceny na co nejnižší úroveň, vyžadují kvalitnější služby, a 

tím vším snižují efektivitu podnikání. Kompetence zákazníku je tím větší, čím více se 

dokážou organizovat a koncentrovat. Ochranou je volba takových zákazníků, jejichž 

vyjednávací síla je malá a kteří nemají možnost k přechodu ke konkurenci. Daleko lepší 

obranou je však vyvinout takovou nabídku, kterou nebudou schopni odmítnout ani silní 

zákazníci. 

RIVALITA ZPŮSOBENÁ DODAVATELI 

Segment je nepřitažlivý, pokud dodavatelé mohou samovolně zvyšovat ceny nebo 

neočekávaně redukovat objem dodávek. Nejlepší obranou je budování partnerských vztahů 

s dodavateli a využívání služeb většího množství dodavatelů. [4] 
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3.3.3 Postupy a metody analýzy konkurence 

Jednou z hlavních součástí poznání, kdo tvoří konkurenční subjekty, je analyzování 

konkurence. Proces analýzy konkurence lze dle Spáčila [11] rozdělit do 3 kroků: 

 

� identifikace struktury konkurenčního pole 

� definice intenzity konkurenčního pole 

� identifikace zdrojů konkurenční výhody. 

 

Identifikace struktury konkuren čního pole lze dále diferencovat na identifikaci 

úrovní konkurence, identifikaci přímých konkurentů a hodnocení konkurenční dynamiky. 

Identifikace úrovní konkurence slouží k určení, zda se jedná o konkurenci v rámci značky, 

výrobkové formy, výrobkové třídy či v rámci základní potřeby pro kterou je daný produkt 

určen. Dalším krokem v rámci poznání struktury konkurenčního pole je určení přímých 

konkurentů. Za přímé konkurenty považujeme subjekty, které působí ve stejném odvětví a 

jejichž činností dochází ke zvyšování či snižování podílu v rámci trhu. Tito konkurenti bojují 

o stejné zákazníky. Poslední částí je hodnocení konkurenční dynamiky. Zde sledujeme zdroje 

výskytu potenciálních konkurentů. Zkoumáme bariéry vstupu a výstupu daného odvětví. 

Dalším krokem analýzy konkurence je definování intenzity konkurenčního pole. Jde 

o srovnávání počtu konkurentů a jejich tržní síly, vývoje trhu či hodnocení kapacity daného 

odvětví.  V rámci tohoto kroku zkoumáme také vzájemné vztahy mezi konkurenty.  

Poslední částí analýzy  je hodnocení zdrojů konkurenční výhody. Subjekt disponuje 

konkurenční výhodou, jestliže oblast výhody je smysluplnou pro koncové zákazníky a tato 

výhoda je udržitelná v delším časovém horizontu. Základními směry, kterými se může 

konkurenční výhoda ubírat je nákladové, diferenciační a marketingové vůdcovství. Nákladová 

konkurenční výhoda spočívá ve snaze snížit náklady na co nejnižší úroveň. Nejčastěji se toto 

snížení týká variabilních, marketingových či provozních nákladů. Odlišení od konkurentů 

v oblasti produktu může subjekt realizovat výhodou z výrobků, ze služeb či využitím dobré 

pověsti. Marketingově orientovaná konkurenční výhoda se týká především lepšího využití 

distribučních kanálů, prodejních sil a využití povědomí o značce a image subjektu. [11] 

 

Konkurenci není vhodné podceňovat. Hlavní zdroje, které slouží ke zjišťování 

informací o konkurenčních subjektech, jsou zaměstnanci a zákazníci konkurence, nejrůznější 

publikace, výroční a tiskové zprávy, ale také samotné výrobky konkurentů. [11] 
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3.4 Konkuren ční odlišení v oblasti služeb 

Poskytovatelé služeb mají před sebou často neřešitelný úkol – odlišit svou službu od 

služeb konkurence. Pokud zákazník vnímá nabídku jako poměrně rovnocennou, přestává ho 

zajímat dodavatel a řídí se převážně cenou. Hlavní strategie firem se proto velmi často dotýká 

stanovení konkurenceschopných cen. Alternativně k cenové konkurenci působí diferencovaná 

nabídka, dodací podmínky a image dodavatele. 

3.4.1 Diferenciace nabídky 

Nabídka by měla mít vždy prvek inovace, kterým se odlišuje od konkurenčních 

nabídek. Hlavní problém inovované nabídky spočívá v tom, že u většiny služeb je každá 

inovace snadno napodobitelná. Firmy poskytující služby však mohou získávat okamžitou 

výhodu nad konkurencí tím, že se výzkumem zabývají soustavně a zavádějí inovované služby 

průběžně. Přínosem z inovací je pro firmu zejména to, že jejich prostřednictvím získá reputaci 

a přitáhne zákazníky, kteří se zajímají o nejlepší služby.  

3.4.2 Diferenciace v poskytování služeb 

Firma může odlišit jakost svých služeb tím, že bude mít na místech styku se zákazníky 

schopnější zaměstnance než konkurence, vytvoří atraktivnější nákupní prostředí nebo zavede 

komplexnější proces poskytování služby. 

3.4.3 Diferenciace z hlediska image 

Firmy v oblasti služeb mohou odlišit svou image zejména prostřednictvím symbolů a 

značek. Vhodně zvolená image firmy zaručuje vybudování stabilního povědomí o 

společnosti. [4]  
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4 Metodika shromaž ďování dat 

4.1 Definování problému 

Vzhledem k velkému množství cestovních kanceláří a agentur působících na území 

statutárního města Havířova bylo mým úkolem zjistit míru konkurenceschopnosti Cestovní 

kanceláře Fischer na tomto území. Havířovská pobočka CK Fischer působí v tomto městě již 

od roku 2006 a patří na tomto území ke stálicím v oboru. V rámci města však působí ještě celá 

řada jiných provozovatelů cestovních kanceláří a agentur, a je tudíž otázkou, zda má pobočka 

CK Fischer na tomto území finanční perspektivu a zda je schopná obstát v tak velké 

konkurenci z hlediska profesionality a způsobu poskytování služeb.  

4.2 Cíl výzkumu 

Primárním cílem výzkumu bylo zjistit, zda je pobočka společnosti CK Fischer, 

umístěná na území města Havířova, schopná konkurovat ostatním cestovním kancelářím a 

agenturám v této oblasti, a to především dostupností služeb, vybaveností a vzhledem poboček, 

ale také profesionalitou a vstřícností obsluhy. Sekundárním cílem bylo zjistit mínění 

respondentů o Cestovní kanceláři Fischer, vnímání značky Fischer, aj. 

4.3 Typy a zdroje použitých údaj ů 

V mém případě jsem realizovala jak primární výzkum, tak jsem se snažila využít co 

nejvíce dat sekundárních. Zdrojem primárních dat byl dotazník a přímá návštěva sledovaných 

cestovních kanceláří a agentur. Sekundární data jsem získávala prostřednictvím internetu, z 

katalogů či propagačních materiálů sledovaných cestovních kanceláří a agentur.  

4.4 Způsob sb ěru dat 

Pro splnění cíle výzkumu jsem výzkum rozdělila do 2 částí, a to na dotazování a na 

analýzu konkurence. 

4.4.1 Dotazování 

V mém výzkumu  jsem se snažila co nejvíce odhalit názory a stanoviska jednotlivých 

respondentů. Zvolila jsem techniku osobního a elektronického dotazování. Hlavní důraz jsem 

kladla na osobní dotazování, které je pro tuto problematiku nejvhodnější. Dotazování jsem 

prováděla pouze na území města Havířova.  
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Elektronické dotazování, prostřednictvím internetu, bylo prováděno pouze jako 

doplňková forma dotazování. K tomuto účelu jsem využila služeb portálu www.vyplnto.cz, na 

kterém jsem bezplatně zveřejnila svůj dotazník. Dotazník je součástí přílohy č. 1. 

Pilotáž na ověření dotazníku proběhla v únoru 2010 a zkušební vzorek činil 10 

respondentů. Po vyhodnocení pilotáže jsem byla nucena přehodnotit pořadí jednotlivých 

otázek a u filtračních otázek přehodnotit následné kroky respondenta.  

Technika výběru vzorku 

Základní soubor čítal všechny osoby trvale žijící na území statutárního města 

Havířova, tedy 83 180 osob.  [32] 

Výběrový soubor činilo 100 respondentů žijících na území tohoto města. 

 

Na osobní dotazování jsem vyčlenila 60 dotazníků. Respondenty jsem volila pomocí 

techniky vhodné příležitosti. Ptala jsem se v prostorách autobusového nádraží v Havířově-

Podlesí a v hlavní obchodní zóně města nazývané „U Trati“. Obě lokality jsou dostatečně 

vzdáleny od pobočky CK Fischer a nemohlo tudíž dojít ke zkreslení odpovědí. Oslovení 

respondenti byli z věkových kategorií 20 – 65 let a byli rovnoměrně rozděleni dle pohlaví.  

Na elektronické dotazování jsem vyčlenila 40 dotazníků. Abych zajistila vzorek 

respondentů pouze z Havířova a zabránila tak vyplňování osob z jiných míst České republiky, 

uvedla jsem již v předmluvě dotazníku, že se jedná pouze o výzkum vybraného území a do 

samotného úvodu zařadila třídící otázku týkající se bydliště respondenta. 

4.4.2 Analýza konkurence 

Druhou částí mého výzkumu byla analýza konkurence, která obsahovala jednak 

analýzu nabídek vybraných cestovních kanceláří působících na českém trhu a jednak mystery 

shopping ve zvolených cestovních kancelářích a agenturách provozujících svou činnost na 

území města Havířova. Pro záznam zjištěných informací o konkurenčních cestovních 

kancelářích a agenturách jsem si vytvořila dva formuláře – viz přílohy č. 2 a 3. 

Analýza nabídek cestovních kanceláří 

V této části jsem se zaměřila na zkoumání katalogů a ceníků jednotlivých cestovních 

kanceláří. Soustředila jsem se na charakteristiky jako použitý materiál, počet stran, barevnost 

a komplexnost katalogu či srozumitelnost ceníku. Katalogy jsem získala buď přímou 

návštěvou cestovních kanceláří či prostřednictvím internetové objednávky na oficiálních 
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stránkách společností, kdy mi byly katalogy doručeny prostřednictvím České pošty. Formulář 

je součástí přílohy č. 2. 

V této části jsem analyzovala nabídku 5 největších cestovních kanceláří na českém 

trhu. Šlo o tyto společnosti: 

CK Fischer a.s. 

CK EXIM Tours a.s.  

CK Čedok a.s.  

CK Vítkovice Tours 

CK Alexandria 

Mystery shopping 

Tato část výzkumu byla prováděna osobní návštěvou vybraných cestovních kanceláří a 

agentur v rámci Havířova. Metodou mystery shopping jsem analyzovala chování personálu, 

dostupnost prodejen, jejich označení a vzhled, profesionalitu a ochotu obsluhy apod. Veškeré 

zjištěné skutečnosti jsem zaznamenávala do vytvořeného formuláře, který je součástí příloh – 

viz příloha č. 3.  

Vzhledem k množství cestovních kanceláří a agentur působících v rámci města bylo 

nutné vybrat pouze některé z nich. Soustředila jsem se na 10 společností, které v Havířově 

aktivně působí. Cestovní kanceláře a agentury jsem vybírala pomocí jednoduchého klíče. Do 

vyhledávače www.seznam.cz jsem zadala kombinaci slov „cestovní kancelář Havířov“, a 

zaznamenala si prvních 10 odkazů, které vyhledávač nalezl. Po zhodnocení vybraných variant 

jsem došla k závěru, že takto vybrané společnosti opravdu patří mezi největší a nejznámější 

v rámci města a rozhodla jsem se tento výběr ponechat. 

Z 5 cestovních kanceláří, které jsem zkoumala pomocí analýzy nabízených služeb, má 

v Havířově svou vlastní pobočku pouze CK Fischer, CK EXIM Tours a CK Alexandria. 

I ostatní cestovní kanceláře jsou však ve městě zastoupeny a to prostřednictvím 

autorizovaných cestovních agentur, které jejich produkty nabízí.  

 

Vzorek vybraných cestovních kanceláří je následující: 

CA Pretty Tour 

CK Alexandria 

CK EXIM Tours 

CK Diana Tours 

CA Maria Tour 

CK Original  

CK Havířov Tours 

CA Letem světem 

CK Charis Tours 

CK Fischer  

 

Podrobný popis zvolených CK a CA  viz příloha č. 4.  
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4.5 Časový harmonogram výzkumu 

Posloupnost činností je znázorněna v tabulce 4-1. 

Činnost/den Leden 10 Únor 10 Březen 10 Duben 10 

Definování problému  a cíle výzkumu x    

Plán výzkumu x    

Tvorba dotazníku a formulářů  x   

Pilotáž dotazníku  x   

Sběr dat   x  

Převod dat do Excelu   x  

Zpracování údajů   x  

Analýza údajů   x  

Prezentace výsledků    x 

Tabulka 4-1: Časový harmonogram činností 

4.6 Realizační fáze 

4.6.1 Dotazování 

Dotazování probíhalo v období měsíce března 2010. Základem byl strukturovaný 

dotazník, který je součástí přílohy č.1. Osobní dotazování jsem prováděla samostatně a nebylo 

tudíž nutno zasvěcovat do problematiky nikoho dalšího. Zároveň jsem přesně rozuměla 

jednotlivým otázkám v dotazníku a mohla je tak podrobně vysvětlit dotazovaným 

respondentům. Na elektronickém dotazování bylo nejdůležitější správně nadefinovat dotazník 

a poté již pouze čekat na výsledky.  

Jako výchozí hodnoty pro dotazování jsem si zvolila poměr osobního a elektronického 

dotazování jako 2/3, kdy celkový počet dotazníků činil 100 kusů. Po uskutečnění šetření jsem 

však z osobního dotazování získala 65 dotazníků a z elektronického dotazování 50 dotazníků. 

Celkový počet získaných dotazníků tedy dosáhl hodnoty 115 kusů. Dotazníky, získané osobní 

formou dotazování, byly dle lokalizace rozděleny jako 30 ks na autobusovém nádraží 

v Havířově  a 35 ks v obchodní zóně „U Trati“. Na autobusovém nádraží jsem dotazníky 

sbírala  o víkendu 13. – 14. 3. a v obchodní zóně poté o týden později, tedy 20. – 21. března. 

Způsob analýzy výsledků 

Po uskutečnění dotazníkového šetření jsem získala dva druhy dat. V prvním případě, 

kdy šlo o osobní dotazování, byly jeho výsledkem samotné papírové dotazníky. V druhém 
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případě, kdy šlo o elektronické dotazování  prostřednictvím serveru www.vyplnto.cz, jsem 

získala surová, neupravená data, kompatibilní s programem Microsoft Excel. K těmto 

elektronicky získaným datům jsem posléze manuálně doplnila data získaná osobní formou 

dotazování a z těchto dat jsem následně čerpala při analýze. Pro získání přesnějších výsledků 

jsem data upravila tříděním druhého stupně, kdy mi jako hlavní třídící faktory posloužily 

základní segmentační kritéria. Celkovou analýzu jsem prováděla pomocí programu Microsoft 

Excel, a to hlavně z důvodu jeho uživatelsky přijatelného rozhraní a jednoduchého využití 

všech matematických a statistických funkcí. 

4.6.2 Analýza konkurence 

V tomto kroku jsem analyzovala nabídky jednotlivých cestovních kanceláří a 

uskutečnila mystery shopping ve vybraných cestovních kancelářích a agenturách v Havířově.  

Analyzování nabídek jednotlivých cestovních kanceláří jsem prováděla ve dnech 

27. – 28. března 2010. Měla jsem k dispozici katalogy od všech sledovaných cestovních 

kanceláří, takže jsem je při hodnocení srovnávala najednou mezi sebou, čímž nevznikla žádná 

časová prodleva mezi analyzováním. Metodou mystery shopping jsem srovnávala chování 

personálu, umístění poboček atd. I v  tomto kroku jsem postupovala dle vytvořeného 

formuláře tak, aby výsledky byly srovnatelné a vhodné k analýze. Mystery shopping jsem 

prováděla ve vybraných provozovnách v týdnu 22. – 26. března 2010. Celkem jsem navštívila 

10 provozoven cestovních kanceláří a agentur. Některé z nich mne příjemně překvapily, jiné 

bohužel nikoli. Výsledky, kterých jsem dosáhla, jsou popsány v kapitole 5.3 Vyhodnocení 

mystery shoppingu. 

Způsob analýzy výsledků 

Data zjištěná analýzou konkurenčních nabídek cestovních kanceláří jsem 

zaznamenávala do formuláře, jehož výsledky jsem poté okódovala a přenesla do Excelu. 

Protože jednotlivé katalogy byly typově i obsahově  velmi podobné, nebyla jsem z výsledků 

schopna určit jediný konkrétní katalog s nejlepšími vlastnostmi. Celkově jsem pro hodnocení 

raději zvolila verbální formu.  

Charakteristiky hodnocené pomocí formuláře v rámci mystery shoppingu, jsem číselně 

okódovala tak, aby bylo možné ze získaných dat vytvořit číselnou matici. K tomuto zanesení 

jsem využila programu Microsoft Excel. Z dané matice jsem analyzovala jednotlivé výsledky, 

z nichž jsem se snažila vybrat ty nejlepší a nejhorší charakterizující jednotlivé cestovní 

kanceláře a agentury. 
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5 Analýza a vyhodnocení konkuren ční pozice CK Fischer 

na trhu 

5.1 Vyhodnocení dotazníkového šet ření 

Hlavní část mého výzkumu se zabývala dotazníkovým šetřením. Toto dotazování bylo 

realizováno osobní a elektronickou formou. Základem obou forem byl strukturovaný 

dotazník, který je součástí přílohy č. 1. 

Zkoumala jsem názor obyvatel Havířova týkající se cestování, cestovních kanceláří ale 

i samotné havířovské pobočky. Otázky v dotazníku jsem po jeho vyhodnocení sjednotila do 

tematických celků, které mají logickou návaznost nebo se navzájem ovlivňují. 

5.1.1 Identifika ční údaje respondent ů 

Identifikační údaje jsem získala vyhodnocením otázek č. 16, 17, 18 a 19. Celkem 

dotazník vyplnilo 115 respondentů. Z toho 65 bylo osloveno ústní formou a 50 respondentů 

vyplnilo dotazník elektronicky. Z tohoto počtu bylo 52 mužů (45 %) a 63 žen (55 %).  

Hlavní identifikační kritéria byla: věk, čistý měsíční příjem a místo trvalého bydliště 

respondenta. Nejpočetnější věkovou skupinou, účastnící se výzkumu, byli lidé ve věku 21 –

 25 let. Tato skupina čítala 38 osob, což bylo 33 % z celkového počtu. Naopak nejméně 

zastoupenou skupinou byli mladí lidé do 20 let, jejichž počet se pohyboval kolem 6 %, a 

osoby ve věku 36 - 40 let, jejichž počet dosáhl stejné hranice. Tuto skutečnost zobrazuje 

obrázek 5.1.  

6,1%
33,0%
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Věkové složení respondent ů

46 let a více

41 - 45 let

36 - 40 let

31 - 35 let

26 - 30 let

21 - 25 let

do 20 let

 
Obrázek 5.1: Struktura věkového složení respondentů 

 

Z hlediska čistého měsíčního příjmu se výzkumu účastnilo nejvíce osob bez příjmů a 

osob s příjmem do 10 000 Kč. Osob bez příjmů se zúčastnilo přes 24 % z celkového počtu a 
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osob s minimálním příjmem cca 21 %. Nejméně početnou skupinou byli lidé s příjmy 25 001 

– 30 000 Kč, jejichž celkový počet činil pouze 3,5 %. Celkové příjmové složení respondentů 

je vyobrazeno na obrázku 5.1. Tato skutečnost je způsobena faktem, že služeb serveru 

www.vyplnto.cz využívají převážně studenti a mladí lidé. Mzdové podmínky této skupiny lidí 

jsou často velmi špatné a podstatná část z nich je trvale bez příjmů. Tato skutečnost mohla 

vést k ovlivnění výsledků výzkumu. 

Příjmové složení respondent ů

25%

21%

18%

17%

10%

3%
6%

bez příjmů

do 10 000 Kč

10 001 - 15 000 Kč

15 001 - 20 000 Kč

20 001 - 25 000 Kč

25 001 - 30 000 Kč

30 001 Kč a více

 
Obrázek 5.2: Příjmové složení respondentů 

Posledním sledovaným kritériem bylo místo trvalého bydliště respondenta. Nejvíce 

respondentů, účastnících se výzkumu, pocházelo z centra Havířova. Počet těchto osob dosáhl 

hodnoty 46 osob, což odpovídá 40 % z celkového souboru. Další městské části jako Podlesí a 

Šumbark se na celkovém počtu podílely 46 %, a to v poměru 27 % v případě Podlesí a 19 % 

v případě Šumbarku. Bydliště zbylého počtu respondentů (tedy 14 %) se nacházelo 

v bezprostředním okolí města. Celkové složení viz obrázek 5.3. 

Složení respondent ů dle místa trvalého bydlišt ě

40%

27%

19%

14%

Havířov - město

Havířov - Podlesí

Havířov - Šumbark

okolí Havířova

 
Obrázek 5.3: Složení respondentů dle místa trvalého bydliště 

Z identifikačních údajů vyplývá, že se výzkumu účastnili hlavně mladí lidé, často 

studující. Tato skutečnost může být příznivá z hlediska výhodné výchozí pozice při tvorbě 
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budoucí strategie pobočky. Výsledky výzkumu daly možnost nahlédnout do myslí 

potenciálních zákazníků. 

5.1.2 Vztah respondent ů k cestování 

Hlavní odpovědi na otázky týkající se preferencí obyvatel města v oblasti druhu 

dovolené a jejich celkové oblibě cestování jsem získala vyhodnocením otázek č. 1 a 2. 

Z celkového počtu 115 respondentů uvedl pouze jediný, že cestování nemá rád. Celých 99 % 

respondentů považuje cestování za příjemné a bere ho za svého koníčka. Z hlediska druhu 

dovolené mohu říci, že 71 % všech respondentů dává přednost zahraniční dovolené před 

tuzemskou.  

Respondentem, který odpověděl, že nemá rád cestování, byl muž ve věku 21 – 25 let 

bez jakéhokoli příjmu. Vzhledem k tomu, že negativně odpověděl pouze jeden muž, mohu 

říci, že obliba cestování nezávisí ani na pohlaví, ani na věku či na čistém měsíčním příjmu. 

Cestování je oblíbenou činností všech. Naopak u druhu dovolené hrají identifikační kritéria 

důležitou roli. Bylo zjištěno, že ženy upřednostňují zahraniční dovolenou častěji než muži, 

což dokazuje obrázek č. 1 – viz příloha č. 5. Tuzemskou dovolenou nejvíce upřednostňují lidé 

nad 46 let a paradoxně lidé s příjmy nad 30 001 Kč. Počet lidí s těmito příjmy, kteří preferují 

tuzemskou dovolenou, dosáhl 58,33% z jejich celkového počtu. Tuto skutečnost dokazuje 

obrázek 5.4. Srovnání preferencí typu dovolené dle věkových skupit je znázorněno na 

obrázku č. 2, který je součástí přílohy č. 5. 
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Obrázek 5.4: Preference typu dovolené dle čistého měsíčního příjmu respondenta 

Naopak zahraniční dovolenou nejvíce upřednostňují mladí lidé do 20 let a lidé ve věku 

36 – 40 let a to shodně 85 % v rámci skupiny. Z hlediska příjmových skupin patří zahraniční 

dovolená k oblíbenějším u osob s příjmy 10 001 Kč – 15 000 Kč a to u 85 % respondentů 

v rámci této skupiny.  
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Skutečnost, že lidé dávají přednost zahraniční dovolené před tuzemskou, nahrává 

cestovním kancelářím jako je CK Fischer. Preference tuzemské dovolené staršími občany jistě 

nikoho nepřekvapí. Skutečnost, že lidé s nejvyššími příjmy také preferují tuzemskou 

dovolenou, není zcela vypovídající vzhledem k počtu respondentů, kteří se v této kategorii 

nacházeli (pouze 3,5% respondentů). Tento fakt může být vysvětlen vysokým pracovním 

nasazením těchto osob, které jim znemožňuje trávení volného času mimo území republiky.   

5.1.3 Výběr nákupního místa dovolené 

Problematikou volby nákupního místa dovolené jsem se zabývala v otázce č. 3. 

Z celkového počtu respondentů volilo nejvíce procent možnost individuálního zajištění 

dovolené. Celkem tuto možnost zvolilo 33 % respondentů. Na druhém místě se umístil prodej 

na pobočkách renomovaných cestovních kanceláří a to s 27% dotázaných respondentů.  

Nejméně respondentů volilo možnost „nikde“ - tuto variantu si zvolilo pouze 1,3 % 

dotázaných. Celkové procentuální rozdělení odpovědí je zobrazeno v obrázku č. 3 a je 

součástí přílohy č. 5. 

Muži upřednostňují individuální zajištění dovolené následované návštěvou 

renomovaných cestovních kanceláří. Individuální zajištění preferuje přes 36 % dotázaných 

mužů. Ženy rozdělily své hlasy rovnoměrně mezi individuální zajištění a návštěvu 

renomovaných CK a to shodně 30,6 %. Nejméně volenou možností byla u obou pohlavní 

možnost „nikde“, následovaná nákupem prostřednictvím specializovaných internetových 

stránek. Individuální zajištění dovolené volily jako nejčastější možnost téměř všechny věkové 

skupiny. Výjimku tvořily skupiny 31 – 35 let a 36 – 40 let, které nejčastěji označovaly 

možnost nákupu v renomovaných cestovních kancelářích. Procentuální rozdělení odpovědí 

dle věkových skupin zobrazuje tabulka 5-1.  

Tabulka 5-1: Preferovaná nákupní místa dle věkových skupin 

Individuální zajištění bylo nejčastější odpovědí u většiny skupin i z hlediska čistého 

měsíčního příjmu. Zde tuto možnost volily nejčastěji skupiny osob bez příjmů (44 %) a osoby 

s příjmy nad 30 001 Kč (55,6 %). Naopak nejméně možnost individuálního zajištění využívají 

 do 20 let 21 - 25 let 26 - 30 let 31 - 35 let 36 - 40 let 41 - 45 let 46 let a více 

autorizovaní prodejci 11,1% 12,2% 20,7% 11,1% 18,2% 6,3% 23,1% 

renomované CK 22,2% 26,5% 27,6% 29,6% 27,3% 25% 23,1% 

internet - stránky CK 22,2% 14,3% 10,3% 14,8% 18,2% 18,8% 15,4% 

internet – spec. prodejci 11,1% 10,2% 6,9% 14,8% 9,1% 12,5% 0% 

individuální zajištění 33,3% 36,7% 34,5% 25,9% 18,2% 37,5% 38,5% 

nikde 0% 0% 0% 3,7% 9,1% 0% 0% 
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osoby s příjmy 15 001 – 20 000 Kč. Zajímavostí je, že internetu při výběru své dovolené 

využívá nejvíce osob ve věku 21 – 25 let, z příjmových kategorií bez příjmů a 15 001 – 

20 000 Kč. 

Uvedené skutečnosti dokazují, že lidé preferují individuální přístup a upřednostňují 

návštěvu poboček CK před provizními prodejci a internetovými nákupy. 

5.1.4 Spontánní znalost cestovních kancelá ří 

V otázce č. 4 jsem vybídla respondenty, aby vypsali první 3 cestovní kanceláře, které 

si vybaví. Tato skutečnost přispěla k tomu, že bylo zjištěno, které cestovní kanceláře 

respondenti znají a i bez předchozí pomoci si na ně dokážou vzpomenout. Respondenti byli 

opravdu pilní a dokázali vyjmenovat více než 40 různých cestovních kanceláří. Nejčastěji se 

však objevovaly názvy pěti, u kterých jsem prováděla podrobnější analýzu. Jednalo se 

o CK Fischer, CK EXIMtours, CK Čedok, CK Firo Tour a CK Vítkovice Tours. Ve svém 

výzkumu jsem v rámci analýzy konkurenční nabídky zkoumala i CK Alexandria. Ta se však v 

tomto zkoumání objevovala pouze minimálně. Nemělo tedy význam pro ni zpracovávat 

podrobnější výzkum. Kompletní pořadí jednotlivých cestovních kanceláří je znázorněno 

v tabulce č. 1, která je součástí přílohy č. 5. Nejčastěji respondenti jmenovali CK Čedok a to 

celkem v 28,5 %. Na druhém místě se umístila CK Fischer s 23,8 % a na třetím CK 

EXIMtours s 19,5 %. Tato skutečnost je zobrazena na obrázku 5.5. 
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Obrázek 5.5: Relativní četnost odpovědí týkajících se povědomí o cestovních kancelářích 

Stejné pořadí volily obě pohlaví. Na první dvě místa shodně dosazovaly CK Čedok a 

CK Fischer. Zajímavostí je, že na CK Vítkovice Tours si vzpomnělo více mužů a na CK Firo 

Tour pro změnu více žen. CK EXIMtours zvítězila u skupiny osob ve věku 31 – 35 let, kde ji 

uvedlo 38% respondentů, a u osob bez příjmů (28,8%). CK Fischer byla nejčastěji jmenována 

osobami do 20 let, osobami ve věkové kategorii 36 – 40 let a osobami s příjmy v relaci 25 001 
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– 30 000 Kč. Naopak téměř 40 % respondentů z příjmové kategorie 10 001 – 15 000 Kč 

uvedlo CK Čedok.  

Jak je vidět, nejdéle působící značka na trhu Čedok dopadla nejlépe. Ve výzkumu si na 

ni vzpomnělo nejvíce respondentů. Značka CK Fischer figuruje na druhém místě a překonala 

cestovní kanceláře jako jsou CK EXIMtours či CK Alexandria, která se v dotaznících 

objevovala velmi zřídka. Další perspektivou pro budoucí vývoj společnosti je to, že u osob 

mladších 20 let společnost CK Fischer vystupuje na prvním místě. 

5.1.5 Preference poskytovatel ů zájezdů a důležitost charakteristik p ři 

výb ěru zájezdu v cestovní kancelá ři 

Otázka č. 5 byla zaměřena na zjištění preferencí respondentů v oblasti výběru 

poskytovatele zájezdu. Dotázaní měli na výběr z 5 největších cestovních kanceláří na trhu 

Moravskoslezského kraje. Největší počet respondentů by si pro letní dovolenou zvolilo 

CK Čedok (29,6 %), dále následovala CK Fischer (22,6 %). Velký počet dotázaných (téměř 

26 %) by si však z nabízených cestovních kanceláří nevybral ani jednu. Tato skutečnost je 

zobrazena v obrázku č. 4, nacházejícím se v příloze č. 5. 

Diferenciace respondentů z hlediska pohlaví situaci příliš se nemění. Muži i ženy 

upřednostňují CK Čedok stejnou měrou. Nutno však podotknout, že ani jedna žena by si ke 

své dovolené nevybrala CK Alexandria a CK Vítkovice Tours. Oproti tomu muži by tyto 

cestovní kanceláře volili (shodně  3,9 %). CK Fischer však velmi výrazně zvítězila u věkové 

kategorie 36 – 40 let, kdy by ji volilo 42,9 % respondentů ze skupiny a u příjmové skupiny 

25 001 – 30 000 Kč, kdy by si ji zvolilo celých 70 % respondentů. Naopak u osob mladších 

20 let CK Fischer zaostává a volilo by ji zde pouze 14,3 % dotázaných. U osob z příjmové 

skupiny nad 30 001 Kč CK Fischer nezískala ani jeden hlas. V této kategorii převládla 

možnost, kdy si respondenti nevybrali ani jednu z nabízených CK – tuto možnost zvolilo 

57,1 % osob. Z nabízených možností se u těchto respondentů nejlépe umístila CK EXIMtours 

s 28,6%. Až na uvedené výjimky u všech skupin respondentů zvítězila CK Čedok, 

CK Fischer byla většinou na 2. místě. Všechny odpovědi jsou zaznamenány v tabulkách č. 2 a 

3, které jsou součástí přílohy č. 5.  

Jak důležité jsou pro respondenty charakteristiky jako je rozsah nabídky či cena 

zájezdu, jsem se snažila analyzovat v otázce č. 6. Zkoumanými charakteristikami, které mají 

vliv na výběr dovolené, byly rozsah nabídky, dřívější zkušenost, výhody (slevy, dárky), cena 

zájezdu a personál. Jako nejdůležitější faktor zvolili respondenti cenu zájezdu, následovanou 

dřívější zkušeností s cestovní kanceláří. Průměrná hodnota se v případě ceny zájezdu 
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pohybovala kolem hodnoty 1,73 a v případě dřívější zkušenosti kolem hodnoty 1,82. 

Nejčastějšími zvolenými možnostmi tedy byly velmi důležitá a důležitá. Naopak ze nejméně 

důležitou charakteristiku respondenti zvolili výhody, které cestovní kancelář nabízí. Zde se 

průměrná hodnota vyšplhala na 2,44 - tedy přibližně uprostřed mezi možnostmi důležitá a 

neutrální. Průměrné hodnoty všech charakteristik jsou zobrazeny na obrázku 5.6. 

 
Obrázek 5.6: Zobrazení průměrných hodnot u důležitosti jednotlivých charakteristik při výběru zájezdu 

Při analyzování jednotlivých charakteristik ovlivňujících nákup jsem došla k závěru, 

že ženy mnohem více ovlivňuje dřívější zkušenost a muži naopak přikládají  více důrazu 

nabízeným výhodám. Avšak i u nich jsou výhody až poslední sledovanou charakteristikou a 

dosahují průměrné hodnoty 2,37. Dřívější zkušenost je nejdůležitější také pro věkovou 

skupinu 36 – 40 let, která jí přisoudila průměr 1, všichni respondenti ji uvedli jako velmi 

důležitou. Totéž můžeme říci i o příjmové skupině 30 001 Kč a více, která ji také označila 

jako nejdůležitější a přiřkla jí průměr 1,43. Tato příjmová skupina považuje za velmi důležitý 

také rozsah nabídky. I zde se průměrná hodnota ocitla na 1,43. Naopak nejméně důležité jsou 

výhody pro skupiny osob ve věku 31 – 35 let a pro příjmovou skupinu 20 001 – 25 000 Kč. 

Veškeré hodnoty jsou vyobrazeny na obrázcích č. 5 – 7, které jsou součástí přílohy č. 5. 

Důležitost ceny při koupi zájezdů si jistě uvědomují všechny subjekty zabývající se 

jejich prodejem. Velkou hodnotu má zjištění, že lidé při výběru dovolené velmi často dají na 

dřívější zkušenost a možností slev a dárků se zabývají jako posledním faktorem.  

5.1.6  Nákupy respondent ů u CK Fischer 

Zjišťovala jsem, zda již respondent u CK Fischer nakupoval, popřípadě jaký produkt si 

zakoupil a kde. Těmito záležitostmi se zabývaly otázky č. 7 a 8 dotazníku. Z celkového počtu 

115 respondentů si u CK Fischer zakoupilo zájezd pouze 19 respondentů, což je 16,5 %. 

Z těchto 19 respondentů si všichni zakoupili letní dovolenou u moře a pouze jeden s CK 

Fischer vycestoval i do exotických zemí. 10 respondentů si svou dovolenou zakoupilo na 
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pobočce v Ostravě, pouze 7 v havířovské pobočce, jeden v Brně a jeden prostřednictvím 

internetu.  

Klienti CK Fischer jsou jak muži, tak ženy. Pohlaví nemá žádný vliv na nákupy u CK 

Fischer. Nejvíce klientů CK Fischer je z věkové kategorie 21 – 25 let. V této kategorii si 

zájezd zakoupilo 6 respondentů. Naopak nejméně klientů má společnost z věkových kategorií 

do 20 let a 41 let a více. Zde si zájezd zakoupil pouze 1 dotázaný ze skupiny. Z hlediska 

měsíčních příjmů jsou nejčastějšími klienty společnosti lidé s čistými příjmy od 20 001 – 

25 000 Kč. Naopak nejméně služeb CK Fischer využívají lidé s příjmy do 10 000 Kč.  

Vzhledem k tomu, že služeb CK Fischer využilo velmi malé procento dotázaných, 

měla by společnost o své nabídce informovat veřejnost. Také jednotvárnost zakoupeného 

produktu vypovídá, že zákazníci o nabízených produktech nevědí, nebo jsou pro ně 

nevýhodné či nezajímavé.  

5.1.7 Spokojenost s CK Fischer 

Další částí výzkumu bylo zjištění spokojenosti zákazníků CK Fischer s jejími 

službami, nabídkou služeb a dalšími charakteristikami. Pro zjištění těchto skutečností sloužily 

otázky č. 9, 10 a 11. Z celkového počtu 19 klientů bylo se službami CK Fischer 36,8 % velmi 

spokojeno a 63,2 % spokojeno. Nejlepšího průměru dosáhly u klientů charakteristiky rozsah 

nabídky a dodržení podmínek smlouvy, což dokazuje tabulka 5-2. Obě získaly stejný průměr 

1,63. Naopak nejhorší charakteristikou se u klientů stala cena zájezdu. Tato charakteristika 

dosáhla průměru 2,52. I v oblasti doplňkových služeb CK Fischer zaostává. Klientů, kteří byli 

s jejich nabídkou spokojeni, bylo 68,3 % (součet percentuálních odpovědí velmi spokojen a 

spokojen).  

Odpov ědi průměr 
rozsah nabídky 1,63 

dodržení podmínek smlouvy 1,63 
kvalita služeb 1,84 

personál 1,84 
výhody 2,47 
cena 2,52 

Tabulka 5-2: Průměrné hodnoty spokojenosti s jednotlivými charakteristikami u CK Fischer 

V hodnocení celkové spokojenosti s CK Fischer byli spokojenější muži než ženy. Ve 

svých odpovědích častěji uvedli, že byli se službami velmi spokojeni. Nejspokojenější 

věkovou skupinou jsou osoby ve věku 31 – 35 let, naopak nejméně spokojené jsou osoby nad 

41 let. Toto rozdělení je však pouze relativní, vzhledem k tomu, že žádný z klientů neuvedl, 

že byl nespokojen.  
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V hodnocení jednotlivých charakteristik však byly v zásadě spokojenější ženy. 

Jejich průměrné hodnoty byly téměř u všech charakteristik nižší než u mužů. Jedinou 

charakteristikou, kterou ženy hodnotily hůře, byla cena. Zde se průměrné hodnocení dostalo 

na hodnotu 2,55 kdežto u mužů činilo 2,5. Hodnoty u všech charakteristik jsou zobrazeny 

v obrázku č. 8, který je součástí přílohy č. 5. Z hlediska věkových skupin mohu říci, že 

nejvíce spokojenou skupinou byly osoby ve věku 31 – 35 let, jejichž hodnocení dosahovalo u 

tří charakteristik průměru 1. Byly to rozsah nabídky, kvalita poskytovaných služeb a dodržení 

podmínek smlouvy. Naopak skupinou, která, byla nejméně spokojená je ta s osobami ve 

věkové kategorii mladší 20 let. Také z hlediska příjmových skupin mohu vyzdvihnout jednu 

skupinu, která měla nejlepší hodnocení. Šlo o skupinu osob s měsíčními příjmy 25 001 – 

30 000 Kč. Tito lidé ohodnotili průměrem 1 hned 4 charakteristiky. Byly to rozsah nabídky, 

kvalita poskytovaných služeb, personál cestovní kanceláře a dodržení podmínek smlouvy. 

Nejnespokojenější skupinou byli lidé s příjmy do 10 000 Kč, jejichž průměry dosahovaly 

hodnot blížící se 4. Hodnocení 4, tedy nespokojeni, si dle nich zasloužila charakteristika 

výhody a slevy. Všechny průměrné hodnoty jsou zaneseny v obrázcích č. 9 a 10, které jsou 

částí přílohy č. 5. 

Vzhledem k tomu, že v komplexním hodnocení společnosti byli klienti se službami 

CKF spokojeni, je pro společnost důležité si toho hodnocení udržet. Horší spokojenosti 

dosáhla společnost v doplňkových službách. Spokojenost klientů ve věkové kategorii do 20 

let je velmi relativní. Můžu předpokládat, že většina z nich byla pouze účastníkem zájezdu, 

nikoli samotným objednavatelem. Jejich hodnocení tedy může být značně subjektivní a 

nemusí příliš vypovídat o skutečné spokojenosti.  

5.1.8 Vnímání CK Fischer 

Součástí dotazníku byla také otázka (č. 12) zaměřená na subjektivní názor respondentů 

na CK Fischer. Hlavním úkolem respondentů bylo na škále od 1 do 5 označit hodnotu, která 

nejvíce vyjadřovala jejich názor na dvě protichůdné vlastnosti. Jde o zobrazení sématického 

diferenciálu, tedy o jakousi křivku, znázorňující průměrné hodnoty odpovědí. Vlastnosti, 

které se zde zkoumaly byly známost společnosti, důvěryhodnost, vnímaná cena a oblíbenost. 

Nejlepších výsledků dosáhla společnost u známosti – dosažený průměr činil 1,53. A naopak 

nejhorší hodnocení bylo společnosti přisouzeno z hlediska oblíbenosti – průměrná hodnota 

činila 2,5. Tyto hodnoty jsou zobrazeny na obrázku 5.7. 
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Obrázek 5.7: Vnímání jednotlivých vlastností u CK Fischer (průměrné hodnoty) 

Z hlediska členění odpovědí respondentů dle pohlaví mohu říci, že ženy hodnotí 

společnost CK Fischer kladněji než muži. Nejvíce tomu tak je u charakteristiky oblíbenost. 

Zde se jednotlivé průměry liší o hodnotu 0,25. Tuto situaci znázorňuje obrázek č. 11 – viz 

příloha č. 5. Nejlépe dopadla společnost opět ve známosti a naopak nejhůře v oblíbenosti. 

Většina dotázaných respondentů považuje CK Fischer za známou. Nejlepší hodnocení v této 

charakteristice dostala společnost od osob z věkové kategorie 36 – 40 let, kteří ji ohodnotili 

průměrem 1. Naopak celkově nejhůře dopadla společnost při hodnocení cenové úrovně, kdy u 

osob z věkové skupiny do 20 let získala průměrnou hodnotu 2,8. Nepříznivých hodnot 

společnost dosáhla také při hodnocení její důvěryhodnosti. Respondenti z kategorie 41 – 45 

let jí přisoudili průměrnou hodnotu 2,67. Ani z hlediska příjmových skupin výsledky 

nedopadly lépe. Nejlepší charakteristikou byla i zde známost a nejhorší hodnocení příslušelo 

cenové kategorii, která si u osob s příjmy nad 30 001 Kč vysloužila průměrnou hodnotu 3,14. 

Všechny průměrné hodnoty jsou zaneseny v obrázcích č. 12 a 13, které jsou součástí přílohy 

č. 5. 

Celkové vnímání CK Fischer nedopadlo příliš dobře. To, že společnost většina lidí 

považuje za známou, příliš nelepší mínění o ní. Z výsledků je patrné, že se lidé domnívají, že 

nabídka společnosti spadá do vyšších cenových kategorií a nepůsobí příliš důvěryhodně.  

5.1.9 Havířovská pobo čka CK Fischer 

Na konec dotazníku jsem zařadila otázky týkající se havířovské pobočky. Z otázek 

č. 13, 14 a 15 jsem se snažila dozvědět, zda zákazníci o jejím umístění vědí, zda ji již někdy 

navštívili a zda s ní byli spokojeni. Z celkového počtu respondentů uvedlo správné umístění 

pobočky CK Fischer pouze 43,5%. Dalších 16 % dotázaných se domnívalo, že nejbližší 

pobočka CK Fischer se nachází v Ostravě. Havířovskou pobočku navštívilo 21 dotázaných, 

což představuje 18,3 % z celkového počtu. Z respondentů, kteří pobočku navštívili, byl 1 
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velmi spokojen, 13 spokojeno, 6 zaujalo neutrální stanovisko a 1 byl velmi nespokojen. Toto 

rozdělení znázorňuje obrázek 5.8. 

Spokojenost respondent ů s haví řovskou pobo čkou CKF

5%

61%

29%

0%5%

velmi spokojen

spokojen

neutrální

nespokojen

velmi nespokojen

 
Obrázek 5.8: Spokojenost respondentů s havířovskou pobočkou CKF 

O lokalizaci pobočky CK Fischer věděly téměř ve stejném poměru muži i ženy. 

Častějšími návštěvníky však byli muži. Z jejich celkového počtu navštívilo prodejnu 23 %. 

Spokojenost s pobočkou také nesouvisela s pohlavím. Zajímavostí však je, že respondentka, 

která uvedla,  že byla velmi nespokojena, byla žena z věkové kategorie 26 – 30 let. Nejvíce 

osob, které o pobočce věděly, patřilo do kategorie 46 let a více, naopak skupina osob do 20 let 

o její lokalizaci téměř netušila. Na otázku polohy správně odpovědělo pouze 14 % 

dotázaných. Z hlediska příjmových skupin byla situace optimističtější. O lokalizaci pobočky 

věděly stejnou měrou skupiny osob s příjmy od 10 000 Kč do 25 000 Kč. Nejméně o poloze 

prodejny věděly osoby z kategorie 30 001 Kč a více. Návštěvníci havířovské pobočky patřili 

nejčastěji do věkové skupiny 36 – 40 let a jejich měsíční příjmy spadaly do kategorie 20 001 - 

25 000 Kč. V rámci spokojenosti zde není z hlediska věku či příjmů žádná souvislost. 

Větší počet respondentů o existenci pobočky v Havířově vůbec netušil. Část 

z dotázaných si dokonce myslelo, že nejbližší pobočka CK Fischer je v Ostravě. Co se týče 

spokojenosti, mohu říci, že hodnocení bylo vesměs pozitivní. 

5.2 Vyhodnocení analýzy konkuren ční nabídky 

V této části výzkumu jsem nesrovnávala nabídku zájezdů, služeb ani výši cen 

jednotlivých cestovních kanceláří, jak by se tomu mohlo na první pohled stát. Zaměřila jsem 

se pouze na srovnání katalogů a ceníků. Zkoumala jsem propagační katalogy pěti největších 

cestovních kanceláří působících v Moravskoslezském kraji. Jednalo se o katalogy společností 
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CK Alexandria, CK Čedok, CK EXIMtours, CK Fischer a CK Vítkovice tours. Porovnávala 

jsem jak vzhled jednotlivých materiálů, tak jejich obsah. V druhé části jsem se zaměřila na 

ceník zájezdů, u kterého jsem hodnotila, zda je v katalogu přímo zaintegrován a co vše se 

z něj zákazníci mohou dozvědět o konečných cenách zájezdů.  

5.2.1 Zhodnocení vzhledu a obsahu materiál ů 

Zde jsem zkoumala použitý materiál, barevnost, formát vázání, obsah a rozsah 

katalogů. Rozhodla jsem se pro analýzu katalogů obsahujících nabídku dovolené v Egyptě, 

a to zejména proto, že tato destinace je v posledních letech velmi oblíbená a ve své nabídce ji 

mají téměř všechny vybrané cestovní kanceláře. Jedinou, která Egypt nenabízí je 

CK Vítkovice Tours, ta se specializuje pouze na oblasti jadranského pobřeží. U cestovní 

kanceláře Vítkovice Tours jsem hodnotila katalog s nabídkou letní dovolené. Vzhledem 

k tomu, že tako CK má pro letní sezónu připraven pouze jeden souhrnný katalog, odpadl zde 

problém s výběrem destinace. 

Všechny katalogy byly svázány v pevné vazbě a na jejich výrobu byl použit kvalitní, 

celobarevný voskovaný papír. Propagační materiály v tomto směru opravdu nabízejí 

zákazníkům jakousi přidanou hodnotu a působí velmi příjemně. Vzhledově bych katalogy 

zhodnotila na výbornou. Obsahově však mám několik výtek. Jako nejpřehlednější a 

nejsrozumitelnější katalogy bych označila ty od Cestovní kanceláře Fischer. Jako jediné mají 

uživatelsky řešeno rozlišení jednotlivých destinací. Pro odlišení jsou použity nejen barevné 

odstíny, ale také různá velikost stránek, která tvoří přehledný obsah. Naopak méně 

uživatelsky příjemné jsou katalogy společností CK EXIMtours, CK Alexandria a CK Čedok, 

ve kterých jsou sice jednotlivé tematické celky (destinace) odlišeny barevnými kombinacemi, 

uvnitř celků (jednotlivé oblasti či ostrovy) však katalogy postrádají jakýkoli řád. 

CK Vítkovice Tours připravila svůj katalog tak, aby bylo odlišení jednotlivých destinací 

snadné a přehledné. Katalog působil příjemně, nijak však nevynikal. 

Z hlediska rozsahu katalogů mohu říci, že všechny analyzované katalogy obsahovaly 

více než 100 stránek a 2 z nich dokonce přesahovaly hranici 350 stránek. Rozsah materiálů je 

značně ovlivněn počtem destinací, které jsou v rámci jednoho katalogu zahrnuty. Společnost 

Čedok připravila pro Egypt samostatný katalog čítající cca 200 stran. Naopak Cestovní 

kancelář Alexandria připravila pro celou letní sezónu 2010 pouze jeden katalog, obsahující 

všechny nabízené destinace. Rozsah katalogu tomuto faktu zcela odpovídá a  jeho obsah je 

shromážděn na neuvěřitelných 610 stranách. Také cestovní kancelář Vítkovice Tours zvolila 

strategii jednoho katalogu, zahrnujícího celou nabídku. Rozsah tohoto katalogu se však vešel 
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na „pouhých“ 180 stran. Společnosti CK Fischer a CK EXIMtours zařadily Egypt do 

tematického celku Arabského katalogu, který obsahoval země jako jsou například Spojené 

Arabské Emiráty či Tunisko. Katalog CKF měl 370 stran a katalog CK EXIMtours 240 stran. 

Další velmi diskutabilní částí katalogů jsou bezesporu popisy jednotlivých hotelů. 

Mnohé cestovní kanceláře spoléhají na velké barevné fotografie hotelů, pod nimiž se 

drobným písmem skrývá krátký popis hotelu. Většině hotelů je v katalogu vymezen prostor o 

velikosti strany A4. Vzhledem k této velikosti by zákazníci měli být schopni se v textu snadno 

orientovat a vyhledat zde veškeré podstatné informace. Bohužel jsem se přesvědčila o tom, že 

CK Alexandria a CKVítkovice tours věnují popisu hotelu pouze malou pozornost. Text je 

drobný, velmi nepřehledný a často nedostačující. U zbylých cestovních kanceláří můžu 

zhodnotit popis jako přehledný a dostačující potřebám klientů. U katalogu CK Čedok bych 

však ráda vyzdvihla příjemnou kombinaci popisu s velkým množstvím fotografií, které 

dohromady tvoří postačující představu o jednotlivých hotelích. Ukázky jednotlivých katalogů 

jsou součástí přílohy č. 6.  

Cestovní kanceláře se v dnešní době snaží katalogy v očích svých zákazníků co 

nejvíce zatraktivnit. Proto volí pevnou vazbu a celobarevnost tisku. Společnosti chtějí svými 

katalogy poskytnout klientům přidanou hodnotu, kterou v sobě dnešní katalogy zcela jistě 

zahrnují.  

5.2.2 Zhodnocení ceník ů 

Ceníky jsou pro mnohé zákazníky tou nejdůležitější částí materiálů. Je tedy nutné, aby 

byly všem klientům dostatečně srozumitelné, jasné a obsahovaly všechny informace potřebné 

k přehledu o celkové ceně zájezdu. 

Nejprve jsem se zaměřila na samotný formát ceníku. V tomto směru můžu říci, že 3 

cestovní kanceláře (CK EXIMtours, CK Alexandria a CK Vítkovice Tours) mají ceníky 

přímo integrovány v katalogu a 2 cestovní kanceláře (CK Fischer a CK Čedok) jej realizují 

formou samostatně vázaného sešitu.  

Z hlediska srozumitelnosti jednotlivých ceníků musím konstatovat, že cestovní 

kanceláře využívají téměř shodný systém rozdělení jednotlivých sezón, odletů i výpočtu cen. 

Všechny údaje jsou prezentovány tak, aby byly pochopeny širokou veřejností a nemohl nikde 

nastat problém s porozuměním té či oné částky. Celkovou srozumitelnost bych tedy hodnotila 

velmi kladně.  

Skutečností, ve které se jednotlivé ceníky liší, je fakt, že pouze Cestovní kancelář 

Fischer udává v ceníku konečnou cenu včetně všech povinných příplatků a letištních tax. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že Novela o cenách platí již relativně dlouhou dobu, je tento fakt 

velmi nepříznivým zjištěním. Nutno také zdůraznit, že všechny ceníky postrádaly kalkulaci 

doplňkových služeb jako jsou výlety či připojištění.  

Celkově bych ceníky hodnotila jako jakýsi základ pro představu o cenách jednotlivých 

hotelů, pokud však klienti chtějí získat doplňkové informace, jsou nuceni se obrátit na 

obsluhující pracovníky. Určitě bych vyzdvihla komplexnost cen u ceníku CK Fischer, jakožto 

jediné cestovní kanceláře, která tuto novinku do svých ceníků zavedla. 

5.3 Vyhodnocení mystery shoppingu 

Metodu mystery shoppingu jsem prováděla v týdnu 22. – 26. března 2010. Celkově 

jsem navštívila 10 provozoven cestovních kanceláří na území města Havířova. Některé z nich 

mne příjemně překvapily, jiné bohužel naopak. Výsledky, kterých jsem dosáhla, jsou 

následující: 

5.3.1 Vyhodnocení dostupnosti pobo ček 

V této kategorii jsem hodnotila přístup městské hromadné dopravy, dostupnost 

parkovišť, polohu prodejny a otevírací dobu jednotlivých poboček. Autobusy městské 

hromadné dopravy se zákazník nejpohodlněji dostane k pobočkám CK Fischer, CK Charis 

Tours, CK Diana Tours a CA Maria Tours. Naopak nejhůře by hledal cestu k pobočkám 

CK Havířov Tours a CK Alexandria. 

V kritériu přístupnosti parkovacích míst zvítězily pobočky CK EXIMtours a 

CK Alexandria, které svým klientům mohou nabídnout parkování v bezprostřední blízkosti 

provozovny. Žádná z poboček nebyla od parkovacích míst zcela odříznuta a většina z nich 

mohla poskytnout parkování v okruhu 200 m od svého sídla. 

Z hlediska polohy prodejny musím vyzdvihnout pobočky CK Fischer, CK Charis 

Tours, CK Diana Tours a CA Maria Tours. Všechny tyto pobočky se nachází v samém centru 

města a nabízí tak svým klientům ideální nákupní polohu. Naopak pobočky CK EXIMtours 

a CK Alexandria se nacházejí na periferii města a řekla bych, že poloha pobočky 

CK Alexandria (v nákupním centru TESCO) není vhodně zvolená a svou lokalizací jistě 

odrazuje část klientů, kteří bydlí ve velké vzdálenosti od provozovny. Do centra města je to 

z této pobočky cca 3 km. 

Z hlediska otevírací doby se svým klientům snaží co nejvíce vyjít vstříc pobočky 

CK EXIMtours a CK Alexandria, které jsou otevřeny každý den od 8:00 do 20:00 a to včetně 

sobot a nedělí. Naopak nejkratší pracovní dobu mají pobočky CK Charis Tours a CA Pretty 

tour, které jsou svým klientům k dispozici pouze 6 hodin denně 5 dní v týdnu. 
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Vítězem této kategorie se staly pobočky nacházející se v centru města, se širokými 

možnostmi přístupu MHD a s parkovišti v nejbližším okolí. Jedná se o pobočky cestovních 

kanceláří Fischer, Diana Tours a cestovní agenturu Maria Tours. Přehledné srovnání - viz 

tabulka 5-3. 

 Nejlepší Nejhorší 

Přístup MHD 
CK Charis Tours, CK Diana Tours, 

CK Fischer a CA Maria Tours 

CK Alexandria  a CK Havířov 

Tours 

Vzdálenost parkovacích ploch CK Alexandria a CK EXIMtours - 

Poloha prodejny 
CK Fischer, CK Charis Tours, 

CK Diana Tours a CA Maria Tours 
CK EXIMtours a CK Alexandria 

Otevírací doba CK EXIMtours a CK Alexandria CK Charis Tours a CA Pretty tour 

Celkové umístění 
CK Fischer, CK Diana Tours a 

CA Maria Tours 

CA Pretty tour a CK Havířov 

Tours 

Tabulka 5-3: Srovnání CK a CA z hlediska dostupnosti 

5.3.2 Vyhodnocení ozna čení prodejny 

Zde mne zajímalo označení prodejny, umístění loga a jeho viditelnost, aktuálnost a 

přehlednost výlohy a snadnost identifikace společnosti. 

Nejlépe označenou prodejnou disponují cestovní kanceláře Fischer a Original. Jejich 

loga jsou velmi dobře viditelná i z větší vzdálenosti a jsou schopna zaujmout kolemjdoucí 

osobu. Naopak velmi špatně viditelným logem jsou označeny prodejny společností 

CK Havířov Tours a CK Pretty tours. Tyto dvě cestovní kanceláře mají na dveřích pouze 

nevýrazný nápis, který člověk nepostřehne, aniž by jej nehledal. 

Problém aktualizace výlohy nebyl nijak závažný a většina společností měla své 

výlohy aktuální. U mnoha z nich jsem však zaznamenala velkou přeplněnost a nepřehlednost 

jednotlivých nabídek, což působilo velmi rušivým dojmem. Mnoho výloh bylo černobílých, 

což také velmi ztěžovalo prostorovou orientaci v nabídkách. Nejhůře na tom s výlohou byly 

CA Letem světem, CA Pretty tours a CA Maria Tours. Naopak nejpříjemnější výlohu měla 

CK Alexandria.  CK Charis Tours výlohu nevlastnila vůbec. 

Protože se zkoumaný vzorek skládal z velké části z cestovních agentur, které nemají 

své firemní barvy a předměty, byl vzhled mnohých z nich velmi podobný, rovnající se 

udržovaným standardům na trhu, a jejich identifikace a rozpoznatelnost byla velmi složitá. 

Nejsnadněji se daly identifikovat pobočky velkých cestovních kanceláří, které byly vybaveny 

firemním nábytkem a reklamnmi předměty. Proto se v této kategorii nejlépe umístily pobočky 

CK Alexandria, CK EXIMtours a CK Fischer. Celkové srovnání viz tabulka 5-4. 
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Celkově se na nejvyšších příčkách umístily provozovny velkých cestovních kanceláří, 

které standardizují označení a loga svých prodejen. Nejlépe na tom jsou pobočky CK 

Alexandria a CK Fischer. Naopak nejhůře označenou prodejnou je provozovna CA Pretty 

tour, která zaostává jak označením prodejny, tak svou výlohou.   

 Nejlepší Nejhorší 

Označení prodejny CK Fischer a CK Original 
CK Havířov Tours a CA Pretty 

tour 

Aktualizace výlohy CK Alexandria 
CA Letem světem, CA Pretty tours 

a CA Maria Tours 

Identifikace a rozpoznatelnost 
CK Alexandria, CK EXIMtours a 

CK Fischer 
- 

Celkové umístění CK Alexandria a CK Fischer CA Pretty tour 

Tabulka 5-4: Srovnání CK a CA z hlediska označení prodejny 

5.3.3 Vyhodnocení vnit řního vzhledu, velikosti a vybavení prodejny 

V této části jsem hodnotila harmonii zvolených barev uvnitř prodejny, respektování 

firemních barev, intenzitu osvětlení, velikost a prostorové členění prodejny, počet míst 

k sezení, celkovou útulnost prodejny, umístění firemních katalogů, vystavení propagačních 

předmětů a celkový dojem z prodejny. 

Jak jsem již zmiňovala u identifikace společností, cestovní agentury často nemají své 

vlastní barvy či reklamní předměty. Jejich interiér  je často laděn do neutrálních barev a 

nábytek tvoří běžné kancelářské vybavení. I zde je však možno posuzovat zvolené rozmístění 

nábytku atd. Co se týče tónů zvolených barev, nejvíce mne oslovila žlutooranžová kombinace 

společnosti EXIMtours. Pokud společnost má své firemní barvy striktně je dodržuje a to jak 

na zdech tak na vybavení a nábytku.  

Z hlediska velikosti prodejní plochy se mezi největší prodejny řadí provozovny 

CK Charis Tours a CK EXIMtours. Naopak mezi nejmenší patří sídlo cestovní kanceláře 

Havířov Tours, která na mne působila velmi stísněně. Rozmístění nábytku v jednotlivých 

prodejnách bylo velmi podobné - dominantní pracovní stůl s počítačem, před kterým byly 

soustředěny židle pro zákazníky. Rozdíly byly pouze ve směru natočení tohoto celku vůči 

vchodu do prodejny. Jako nejvhodnější bych zvolila umístění stolu přímo proti dveřím tak, 

aby příchozí klienti stanuli tváří v tvář prodejci, což ostatně volila většina provozoven. 

Aby se klienti v prodejně cítili příjemně, používají společnosti polstrované židle 

s opěradly, dost hluboké a široké. Dostatek místa k manipulaci s židlemi často chyběl a 

působil tak spíše nedostupným dojmem, na který klient podvědomě reaguje tím, že zůstane ve 
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vzpřímené poloze. Také váha židlí tomuto faktu přispívá. Většinou jsou voleny těžké a 

mohutné židle. Většina provozoven disponovala 2 židlemi určenými pro zákazníky. Pouze u 

CK EXIMtours byly k dispozici židle 4. Mohu říci, že vzhledem k prostorovým možnostem 

prodejen se 2 židle jevily jako ideální řešení. 

Po emocionální stránce se cestovní kanceláře snaží v zákaznících vzbudit pocit 

profesionality, serióznosti a důvěry. To vše realizují formou vystavených předmětů jako jsou 

katalogy, reklamní a propagační materiály, různé tematické obrazy či ocenění, pojistky a 

certifikáty. Téměř všechny provozovny dbají o upravený a čistý vzhled prodejních míst a já 

jsem u žádné nedošla k závěru, že by v tomto směru byl v něčem problém.  

Významnou složkou dekorace prodejny bývají regály s katalogy. Za nevýhodu 

mnoha provozoven považuji skutečnost, že katalogy jsou umístěny buď přímo za prodejcem 

nebo v uzavřené skříni, což neumožňuje klientům samostatné odebírání katalogů. Z mých 

osobních zkušeností zákazníci oceňují možnost se samostatně rozhlédnout a případně si 

vybrat z nabídky katalogů. Tuto skutečnost vyzdvihuji u společnosti EXIMtours, která má 

katalogy volně k dispozici ve stojanech před prodejnou. Na druhou stranu v případě předání 

katalogu osobně z rukou prodejce může dojít k navázání přímého kontaktu s klientem, který 

tak může být informován o aktuálních nabídkách a benefitech. Mnoho provozoven nemá 

katalogy viditelně umístěné a uspořádané. 

Co se týče výstavení propagačních předmětů, zaujímají přední příčky pobočky 

CK EXIMtours a CK Alexandria. Celkovou atmosféru prodejen často dotvářejí již zmíněné 

plakáty a obrazy. Často jsou na nich vyobrazeny panoramatické výhledy na krajinu či pohoří. 

Častým tématem výzdoby provozoven bývají zeměpisné mapy. 

Prostředí cestovních kanceláří a agentur bývá mnohdy velmi podobné a troufám si říci, 

že netvoří hlavní hodnotu, kterou chce společnost zákazníkům nabídnout. Samozřejmě tvoří 

velkou část image firmy, ale vzhledem k tomu, že všechny velké cestovní kanceláře striktně 

dodržují stejnorodý vzhled všech svých poboček, nemohou jednotlivé provozovny svůj 

vzhled nikterak odlišit. Tuto kategorii bych tedy nechala bez konkrétního vyhodnocení, 

protože výsledky jsou v této oblasti velmi podobné a rozdíly by byly pouze minimální. 

Celkově mohu shrnout, že vzhled cestovních kanceláří a agentur, které jsem navštívila, 

odpovídal mé představě a rozdíly byly tvořeny pouze velikostí prodejní plochy, s níž 

souviselo množství a struktura nábytku. Za nejlepší bych však přece jen vyhodnotila pobočku 

CK EXIMtours, jejíž prostředí ve mne vzbudilo velmi příjemné pocity. Tato skutečnost je 

zobrazena v tabulce 5-5. 
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 Nejlepší Nejhorší 

Barevné kombinace CK EXIMtours - 

Vystavení katalogů CK EXIMtours - 

Celkové hodnocení CK EXIMtours - 

Tabulka 5-5: Srovnání CK a CA z hlediska barev a vystavení katalogů v prodejnách 

5.3.4 Vyhodnocení obsluhy 

Jednou z nejvýznamnějších přidaných hodnot, které může společnost zákazníkům 

nabídnout, je kvalifikovaný personál. Z osobní zkušenosti můžu říci, že lidský faktor dokáže 

výrazně ovlivnit chování zákazníka, a to jak v pozitivní, tak v negativní míře. Správně 

vybraný a kvalifikovaný personál znamená pro společnost polovinu prodejního úspěchu. Tato 

kategorie pro mne proto byla velmi důležitá a dle mého názoru vypovídá o jednotlivých 

společnostech nejvíce. 

První věc, které si zákazník všimne při vstupu do prodejny, je vzhled a oděv 

obsluhujícího pracovníka. V mém zkoumání jsem se proto zaměřila i na tuto oblast. Velmi 

mne překvapilo, že většina obsluhujících pracovníků neměla firemní uniformu. Uniformované 

pracovníky jsem objevila pouze u CK Alexandria,CK EXIMtours a CK Fischer. Zaměstnanci 

všech 7 ostatních cestovních kancelářích byli oděni ve společenském oblečení, které 

postrádalo jakýkoli náznak synchronizovaných firemních barev. Osobně mne to velmi 

překvapilo a očekávala jsem větší procento uniformovaných zaměstnanců. Nutno však 

podotknout, že všichni zaměstnanci byli oděni v čistém a slušivém oblečení. Můj názor je 

však takový, že uniforma či alespoň dodržování firemních barev či znaků dodává 

zaměstnancům na profesionalitě a důvěryhodnosti.  

Dalším důležitým prvkem, kterým se obsluhující pracovník uvede, je pozdrav a 

projevení zájmu o zákazníka. Pozdrav určuje směr budoucí komunikace a z tohoto krátkého 

sdělení nám pracovník dokáže sdělit svou náladu, své nadšení či ochotu se nám věnovat. 

V rámci sledovaných provozoven jsem byla mile překvapena ochotou, s jakou se prodejci 

uvedli. Nejhůře však dopadla obsluha v CK Havířov Tours, CA Letem světem a CK 

EXIMtours. Naopak velmi mile mne překvapila obsluha cestovní agentury Pretty tour. 

Celkovou ochotu a přátelskost však projevili i v CK Fischer či CK Diana Tours. Největší 

nezájem oproti tomu projevila obsluha cestovní agentury Maria Tours a cestovní kanceláře 

Havířov Tours. Většina obsluhujících však zachovala profesní protokol a přistupovala ke mně 

relativně přátelsky.  

Celkově tedy mohu říci, že obsluhující pracovníci CK Fischer zvyšují hodnotu 

prodávaných zájezdů a naopak neochota prodejců CK Havířov Tours, CA Letem světem a CA 
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Maria Tour může vést ke ztrátě potenciálních i stálých klientů. Celkové srovnání viz 

tabulka 5-6. 

 Nejlepší Nejhorší 

Uniformy pracovníků 
CK Alexandria, CK EXIMtours a 

CK Fischer 
- 

Pozdrav CA Pretty tour 
CK Havířov Tours, CA Letem 

světem a CK EXIMtours 

Ochota prodejce CK Fischer a CK Diana Tours CA Maria Tours 

Celkové vyhodnocení CK Fischer 
CK Havířov Tours, CA Letem 

světem a CA Maria Tours 

Tabulka 5-6: Srovnání CK a CA z hlediska obsluhy 

5.3.4.1 Vyhodnocení znalostí obsluhy 

Velmi důležitým, a mnohdy rozhodujícím faktorem, je znalost, informovanost obsluhy 

a její ochota poradit s výběrem. O svých znalostech mne bohužel nepřesvědčila obsluha 

cestovní agentury Letem světem. Ve svých odpovědích váhala a nebyla si mnohdy příliš jistá. 

Naopak velmi profesionálního servisu se mi dostalo na pobočkách CK Alexandria, CK Diana 

Tours či CK EXIMtours. Od této znalosti se odvíjela i ochota poradit mi s výběrem dovolené. 

Nejlépe byly mé požadavky vystihnuty obsluhou cestovní kanceláře Alexandria. 

Pro otestování obsluhy z hlubšího pohledu jsem každému pracovníkovi položila 

otázku týkající se přepravy handicapovaného klienta (konkrétně člověka připoutaného na 

kolečkové křeslo). Zde již odpovědi nebyly tolik vstřícné a bohužel mne velké množství 

obsluhujících pracovníků, převážně z agentur, odkázalo na kontaktování buď přímo letecké 

společnosti nebo centrály dané cestovní kanceláře. Pouze několik pracovníků bylo ochotno mi 

pomoci vybrat odpovídající hotel a zjistit podmínky letištní přepravy. Samozřejmě mezi nimi 

byli pracovníci velkých CK Alexandria, EXIMtours a Fischer. S nejvíce negativní odpovědí 

jsem se setkala u cestovní agentury Letem světem, kdy jsem byla okamžitě odkázána na 

kontaktování třetí strany a tím byl tento dotaz pro obsluhu vyřešen. 

Celkově bych hodnotila znalosti a orientaci pracovníků jako velmi dobrou, a to u 

všech pozorovaných cestovních kanceláří a agentur. Obsluha se v nabízených zájezdech i 

destinacích vyzná a věřím, že dokáže vybrat pro každého správnou volbu. Přece jen jde o 

lidský faktor a ten je jako takový nejvíce proměnlivou složkou prodeje a jeho výkon může 

ovlivnit obrovské množství vnějších i vnitřních vlivů. Věřím tedy, že prodejci, kteří nebyli 

příliš profesionální, pouze procházeli špatným obdobím, a v případě, že bych pobočku 

navštívila znovu, byli by vstřícní a přátelští. Nejlépe však dopadla obsluha CK Alexandria, 

která byla suverénní ve všech sledovaných oblastech. Naopak CA Letem světem bych 
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doporučila zvážení většího motivování svého pracovníka Vyhodnocení jednotlivých faktorů 

je znázorněno v tabulce 5-7. 

 Nejlepší Nejhorší 

Znalost základní nabídky CK Alexandria, CK Diana Tours a 

CK EXIMtours 

CA Letem světem 

Rozšířená znalost CK Alexandria, CK Diana Tours a 

CK EXIMtours 

CA Letem světem 

Schopnost poradit CK Alexandria - 

Schopnost reagovat na spec. 

požadavek 

CK Alexandria, CK EXIMtours a 

CK Fischer 

CA Letem světem 

Celkové vyhodnocení CK Alexandria CA Letem světem 

Tabulka 5-7: Srovnání CK dle znalostí obsluhy 

5.3.4.2 Vyhodnocení rychlosti obsluhy 

Z hlediska čekací doby mohu pouze konstatovat, že pracovníci se mi věnovali 

převážně ihned po příchodu. I když většina provozoven disponuje pouze jedním prodejcem, 

není tato skutečnost na obtíž a nesnižuje kvalitu prodeje. Jedinou provozovnou, ve které byli 

k dispozici 2 pracovníci, byla pobočka Cestovní kanceláře Diana Tours. 

Celkově jsem byla s rychlostí obsluhy velmi spokojená a není možno v tomto ohledu 

hodnotit jednotlivé prodejny, protože všichni prodejci dobře odvedli svou práci a nenechali 

mne jako potenciálního klienta čekat. 

5.3.5 Celkové shrnutí mystery shoppingu 

Shrnutím jednotlivých dílčích částí jsem došla k závěru, že nejlépe postavenou 

společností na havířovském trhu je pobočka Cestovní kanceláře Fischer, která čerpá ze své 

výhodné polohy, dobrého a viditelného označení, vzhledu a ochoty obsluhujících pracovníků. 

V žádné ze sledovaných charakteristik společnost nedosáhla negativních hodnot a tak můžu 

říci, že havířovská pobočka je pro cestovní kanceláře a agentury působící na území města 

velkým konkurentem.  

Naopak nejslabším článkem ze sledovaných společností jsou pobočky Cestovní 

kanceláře Havířov Tours, Cestovní agentury Maria Tours a Cestovní agentury Letem světem. 

Tyto subjekty mají v rámci města nelehkou situaci, kterou ještě ztěžují problémy, jako je 

umístění prodejny, špatné značení či neochota obsluhujících pracovníků.  
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5.4 Celkové vyhodnocení konkuren ční pozice CK Fischer na 

havířovském trhu  

Po vyhodnocení dotazníkového šetření, analýzy konkurenčních nabídek a mystery 

shoppingu mohu provést konečné shrnutí pozice Cestovní kanceláře Fischer na území města 

Havířova. Z výzkumu vyplývá, že Cestovní kancelář Fischer patří k nejsilnějším 

společnostem na trhu cestovních provozovatelů, působících na českém trhu. Tato po mnoho 

let vytvářená pozice zajišťuje všem vlastním pobočkám příznivou pozici na trhu, ať jde o 

jakékoli místo v České republice. Havířovská pobočka vstoupila na trh roku 2006 a měla 

jasně danou cestu, po které se má vydat. Měla nejlepší předpoklady k tomu, stát se silným 

konkurenčním protivníkem dosud existujících společností na území města. Nyní v roce 2010 

mohu říci, že z výzkumu, který jsem prováděla, jasně vyplynulo, že si tuto pozici vybudovala 

a drží jí dodnes. Své konkurenty převyšuje nejen firemní strategií, ale také výborně zvolenou 

polohou, vizuální úpravou provozovny a zaměstnáním kvalifikovaného personálu. Svou 

pozici má navíc podloženou výborně připravenými propagačními materiály a předměty, které 

může k prodeji a propagaci využít. Katalogy CK Fischer jsou jedny z nejlépe propracovaných 

na českém trhu, což samozřejmě usnadňuje prodej všem pobočkám. Navíc jako zatím jediné 

na českém trhu obsahují komplexní ceny, což je jistě pozitivním faktorem nejen pro klienty, 

ale i pro samotné prodejce. 

Nutno však podotknout, že celkové mínění o CK Fischer není příliš pozitivní a není 

pochyb, že tento faktor vrhá špatný stín i na havířovskou pobočku. Skutečnost, že většina 

respondentů CK Fischer považuje za známou a dokážou si ji povědomě vybavit, je sice 

příznivá, o to hůř poté působí fakt, že jí příliš mnoho lidí považuje za ne příliš důvěryhodnou 

drahou a méně oblíbenou. Samozřejmě není v silách jediné pobočky toto veřejné mínění nějak 

změnit, je však příhodné, aby se snažila tyto negativní postoje co nejvíce potlačit. Image 

firmy je utvářena celé roky a nemůže být pochyb o tom, že velký zásah do dobrého jména 

společnost utržila v roce 2009, kdy zkrachovala Cestovní kancelář Tomi Tour řízená bývalým 

majitelem CK Fischer Václavem Fischerem. Mnoho nezasvěcených osob spojovalo krach CK 

Tomi Tour s Cestovní kanceláří Fischer a pozdější zjištění, že bývalý majitel V. Fischer je 

opravdu bývalý a CK Fischer funguje bez problémů dál, mnoho lidí příliš nepřesvědčilo a 

jakési zrnko pochybnosti v tuto společnost v lidech zůstalo dodnes. To prokázalo i 

dotazníkové šetření, ve kterém vyjádřilo nedůvěru v CK Fischer velké množství dotázaných. 

Změnit mínění o společnosti ze dne na den je zcela jistě nemožné. Jedinou možností, jak 
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urychlit zlepšení povědomí o společnosti CKF, je neustálá informovanost občanů o aktivitách 

firmy, o jejích nabídkách a činnostech. 

Vrátím-li se však k havířovské pobočce, je nutno zmínit, že více než polovina 

dotázaných osob trvale žijících v Havířově či jeho okolí  nemá tušení, že se na území města 

tato pobočka nachází, což jistě pobočce nové klienty nepřinese. Skutečnosti, že je provozovna 

na výhodné adrese a je výborně připravená na příchod zákazníků, jsou jedním z lákadel a 

výhod, proč by měli klienti o prodejně vědět a beze sporu ji navštívit. Spokojenost 

s pobočkou je také velmi příznivá, i když by jistě šlo ještě něco zlepšit. Největší problém tedy 

skutečně vidím v neinformovanosti osob o havířovské pobočce. 
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6 Návrhy a doporu čení 

6.1 Doporu čení pro spole čnost CK Fischer 

I když tržní pozice Cestovní kanceláře Fischer svědčí o úspěchu společnosti na českém 

trhu, stále je zde co zlepšovat. Troufám si tvrdit, že produkty, které společnost nabízí, jsou 

velmi dobře organizačně zabezpečeny a odpovídají požadavkům zákazníků, což ostatně 

dokazuje i již zmíněná spokojenost klientů. Také výborně připravené propagační a reklamní 

předměty představují pro společnost obrovskou konkurenční výhodu. Tyto oblasti jsou dle 

mého názoru dostatečně organizačně ošetřeny a jsou na velmi dobré úrovni. Jediné, s čím se 

společnost potýká, je mínění zákazníků. Jejich povědomí o společnosti není příliš příznivé. 

Hlavní aktivity firmy by proto měly v nadcházejících letech směřovat hlavně na zlepšení 

postojů veřejnosti ke společnosti.  

V tomto směru se nabízí velké množství různých aktivit, které by společnost mohla 

podnikat. Osobně bych doporučila především rozvoj public relations. Více tiskových zpráv, 

novinových článků a rozhovorů z chodu společnosti by jistě pomohlo ke zlepšení image firmy 

u široké veřejnosti. Příznivou novinkou, kterou společnost zavedla v rámci vztahů se 

zákazníky, byla její registrace na sociální síti Facebook. Zde mohou stálí i potenciální klienti 

diskutovat o svých zkušenostech s CK Fischer, s jednotlivými hotely či destinacemi. Všemu 

dohlíží kvalifikovaný pracovník společnosti, který zde odpovídá na dotazy klientů a poskytuje 

jim cenné informace a rady.  

Obliba zahraničních cest u mladých osob je pro CK Fischer pozitivní zprávou. Není 

proto vhodné zaměřovat svou pozornost pouze na starší osoby a rodiny s dětmi. Vstřícný krok 

k mladým lidem byl proveden v rámci prvomomentové nabídky 2010, kdy byla vytvořena 

speciální zvýhodněná nabídka pro páry. Skutečnost, že mladí lidé mohou být pro společnost 

velkým přínosem dokazuje i fakt, že více než čtvrtina z nich by CK Fischer volila jako 

poskytovatele zájezdu. Doporučila bych na tento segment směřovat více marketingových 

aktivit. Vhodná forma inzerce je také využití denního tisku. Zde je však nutno zvážit, jaká 

periodika jsou schopna mladé lidi zaujmout. 

Značka CK Fischer figuruje u respondentů na předních místech. Znalost CKF je tedy 

neoddiskutovatelná a zaručuje informovanost veřejnosti. Tento fakt je příznivý. V kombinaci 

s míněním, které je se značkou Fischer spojeno se však opět dostáváme k problematice názoru 

na společnost a nutnost aktivit mířených na zlepšení povědomí o firmě.  

Skutečnost, že lidé upřednostňují nákupy v renomovaných pobočkách je příznivá. 

Prodejní síť CKF je velmi rozsáhlá a pokrývá velké území ČR. Přesto bych vzhledem 



 

- 65 - 

k některých lokalitám doporučila otevření pobočky i na dosud neobsazených místech. Jako 

příklad lze uvést okresní město Nový Jičín, které dosud vlastní pobočkou CK Fischer 

nedisponuje. Vzhledem k jeho velikosti a centrální poloze v rámci okresu předpokládám, že 

by zde pobočka CKF byla více než konkurenceschopná.  

Produktové portfolio CKF je velmi rozsáhlé. Jeho rozsah však nekoresponduje 

s nákupy zákazníků. Skutečnost, že se nákupy zákazníků skládaly převážně z letní dovolené, 

příliš nekoresponduje se strategií firmy. Snaha neustále rozšiřovat nabídku produktů je 

v rámci obsazení trhu vítaná. Je však nutno zákazníky informovat o nabízených produktech. 

Otázkou je zda, jsou klienti nedostatečně informováni či zda jsou pro ně nabízené produkty 

neatraktivní.  Touto oblastí by se měl zabývat firemní marketing. V rámci této problematiky 

bych výrazně doporučila provést průzkum znalostí obyvatel ČR, týkajících se produktového 

portfolia firmy. Na výsledcích průzkumu by měla stát budoucí marketingová strategie.  

Také nabídka doplňkových služeb plně nevyhovuje požadavkům klientů. Bylo by 

vhodné ji v očích zákazníka zatraktivnit, popřípadě rozšířit její rozsah. Dle mého názoru by 

bylo vhodné rozšířit nabídku poznávacích okruhů a výletů v jednotlivých destinacích.  

Cestovní kancelář Fischer je jednou z největších cestovních kanceláří na českém trhu. 

Jak je vidět, i zde je toho stále mnoho ke zlepšování.  

6.2 Doporu čení pro haví řovskou pobo čku CK Fischer 

Hlavní důraz by havířovská pobočka měla klást na svou propagaci u obyvatel města. 

Jak jsem již zmínila výše, neinformovanost je hlavní příčinou toho, že lidé pobočku 

nenavštěvují. Skutečnost, že větší počet respondentů o umístění provozovny nevěděl, i když 

se nachází přímo v centru města, je zarážející. Provozovně bych výrazně doporučila registraci 

na bezplatných serverech týkajících se města, ale také na sociální síti Facebook, která je 

fenoménem dnešní doby. Vím, že není možné, aby tak malá provozovna uskutečnila 

jakoukoli propagační akci, či na sebe v rámci celého města upozornila jinak. Dle mého názoru 

by však mohly pomoci venkovní stojany na propagační materiály. Vzhledem k výborné pozici 

by si propagačních materiálů všimlo denně několik desítek či stovek lidí. Letáky, které by 

byly k mání zdarma, by navíc mohly do prodejny přilákat nové zákazníky, kteří by se pro ně 

dovnitř sami nedostavili.  

Problém informovanosti místních obyvatel způsobil fakt, že většina z dotázaných si 

svou dovolenou zakoupilo na jiných prodejních místech CKF. Velmi často obyvatelé 

Havířova cestují do Ostravy, aby si zde svůj zájezd zakoupili. Prioritou je tedy informovat a 

přesvědčit potenciální i pravidelné zákazníky o kvalitě služeb poskytovaných místní 
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pobočkou. I zde je však dle mého mínění největším problémem informovanost obyvatel 

a nikoli kvalita poskytovaných služeb. 

Jednoznačnou cestou pro tuto provozovnu je zviditelnění se u obyvatel města. Větší 

počet informovaných osob rovná se větší počet potenciálních klientů. V ostatních 

sledovaných kritériích z hlediska poskytování služeb je prodejna velmi úspěšná a nemusí se 

obávat konkurence. V oblasti poskytování služeb se pobočka, ve srovnání s ostatními 

konkurenty na trhu města, pravidelně umisťovala na předních pozicích a nebyla kategorie, ve 

které by zaostávala. Celková image společnosti, zabezpečení kvalitním materiálním 

prostředím  a využití výhodné polohy propůjčují pobočce skvělý základ pro vybudování silné 

pozice na trhu města. 
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7 Závěr 

V mé bakalářské práci jsem se zabývala analýzou tržní pozice havířovské pobočky 

CK Fischer. Pro získání přehledu o situaci na trhu cestovního ruchu jsem nejprve analyzovala 

ekonomické výsledky 4 největších cestovních kanceláří působících na trhu 

Moravskoslezského kraje. Z tohoto rychlého přehledu mohu konstatovat, že v rámci kraje 

patří CK Fischer k největším poskytovatelům zájezdů. Mou hlavní prioritou však byla situace 

na trhu města Havířova. Abych co nejpřesněji zhodnotila tržní pozici havířovské pobočky, 

využila jsem k výzkumu 3 metody zkoumání – dotazování obyvatel Havířova, analýzu 

konkurenčních nabídek (katalogů a ceníků) a mystery shopping.  

Dotazování probíhalo dvojí formou, a to osobně a elektronicky. Hlavní přínos 

dotazování vidím ve zjištění celkového názoru na společnost CK Fischer a hodnocení 

havířovské pobočky. Cestovní kancelář Fischer je všeobecně velmi známá. Mínění o jejích 

kvalitách však v mnoha pohledech zaostává za hranicí, kterou by si společnost představovala. 

Pozitivní zprávou však je, že pokud si zákazník produkt společnosti CK Fischer zakoupí, 

bývá se svým výběrem spokojen. Dalším pozitivem je také to, že z hlediska volby 

poskytovatele zájezdu, si respondenti společnost CK Fischer zvolili jako druhou nejčastější 

odpověď. Nejčastěji byla jmenována CK Čedok, která však na území města Havířova vlastní 

pobočku nemá, což také zvyšuje konkurenční pozici CK Fischer na tomto území. Co se týče 

havířovské pobočky, dotazování jednoznačně ukázalo, že obyvatelé Havířova jsou velmi 

špatně informovaní o lokalizaci prodejny a velmi často o její existenci ani netuší. A bohužel 

malé procento z těch, kteří o ní vědí, ji někdy navštívilo. Ovšem nutno podotknout, že osoby, 

které pobočku navštívily, byly s jejími službami většinou spokojeny. Dotazování tedy 

ukázalo, že havířovská pobočka je konkurenceschopná, avšak neinformovanost občanů o její 

existenci toto postavení výrazně snižuje.  

Další částí výzkumu byla analýza katalogů a ceníků konkurenčních společností. Ze 

zkoumaných cestovních kanceláří se materiály společnosti Fischer ukázaly jako uživatelsky 

nejpříjemnější a nejkomplexnější. Tato skutečnost také jednoznačně zlepšuje pozici 

havířovské pobočky, která může pomocí takto výborně zpracovaných materiálů nabídnout 

zákazníkům komplexnější přehled o zakoupeném produktu. 

V poslední části výzkumu jsem metodou mystery shoppingu hodnotila 10 

havířovských poboček cestovních kanceláří a agentur. Také v tomto kritériu se havířovská 

pobočka CK Fischer umístila mezi nejlepšími prodejnami. Zvítězila nejen svou polohou, ale 

také estetickou úpravou interiéru, vizualizací prodejních ploch a především profesionalitou 
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služeb, poskytovaných svými zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že většina konkurentů na 

území města jsou cestovní agentury, je tržní postavení pobočky velmi vysoké. Jelikož 

jedinými konkurenty z řad velkých cestovních agentur jsou CK Alexandria a CK EXIMtours, 

které zaostávají především svou polohou, řadí se pobočka CK Fischer mezi největší 

konkurenty na tomto území z hlediska formy poskytovaných služeb a materiálního prostředí, 

které svým zákazníkům nabízí.  

Z celkového hodnocení jednoznačně vyplývá, že pobočka CK Fischer patří mezi 

největší a nejdůležitější společnosti na trhu cestovního ruchu v Havířově. Její výborné 

postavení je však narušeno především malým počtem zákazníků, kteří o dané prodejně ví a 

pravidelně ji navštěvují. Prodejna má velký potenciál a pokud by byla schopná zaujmout větší 

procento obyvatel města, měla by možnost svou tržní pozici rozšířit a zaručit si tak 

dlouhodobě konkurenceschopné postavení. Je tedy otázkou, zda je havířovská pobočka CK 

Fischer schopná upoutat na sebe pozornost většího množství potenciálních klientů a zvyšovat 

tak svůj tržní podíl ve městě, nebo bude spoléhat na pravidelné klienty a bude tak čelit 

ohrožení odlivu klientů ať už z důvodu ekonomické krize či jiných neovlivnitelných faktorů.
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Příloha č. 1 - Dotazník 
Vážený respondente, vážená respondentko, 
 
jsem studentka 3. ročníku VŠB-TU Ostrava, oboru Marketing a obchod. Ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku, 
který se zabývá hodnocením cestovních kanceláří působících na území města Havířov.  
Dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky budou složit jako podklad k mé bakalářské práci. 
 
Pokud u otázky není uvedeno jinak, zakřížkujte, prosím, pouze jednu odpověď, která nejlépe vystihuje Váš názor.  
 
Děkuji za spolupráci, Markéta Rapčanová 
 
1. Cestujete rád/a? 

1.1.  ano     
1.2.  ne (přejděte na otázku č. 16)  

 
2. Jakou dovolenou upřednostňujete? 
 2.1.  tuzemskou, v rámci ČR   
 2.2. zahraniční dovolenou   
 
3. Kde nejčastěji nakupujete svou dovolenou? (označte max. 2 varianty) 

3.1. u autorizovaných prodejců (agentury nabízející zájezdy od více cestovních kanceláří)        
3.2. na pobočkách renomovaných cestovních kanceláří (CK Fischer, CK Exim Tours, Čedok…)  
3.3. přes internet na stránkách cestovních kanceláří            
3.4. přes internet prostřednictvím specializovaných stránek (INVIA, zajezdy.cz,…)    
3.5. dovolenou si zajišťuji sám/a                  
3.6. jinde (napište prosím kde) ____________________   

 
4.  Jaké cestovní kanceláře znáte? (napište první 3, které si vybavíte) 
          
          
          
 
5. Jakou cestovní kancelář byste upřednostnili při výběru letní dovolené u moře a z jakého důvodu? 
 5.1. CK Fischer    ___________________________________ 
 5.2. CK EximTours    ___________________________________ 
 5.3. CK Čedok    ___________________________________ 
 5.4. CK Vítkovice Tours   ___________________________________ 
 5.5. CK Alexandria    ___________________________________ 
 5.6. jinou (prosím napište)    ___________________________________ 
 5.7. žádnou    
 
6. Jak jsou pro Vás důležité následující charakteristiky při koupi zájezdu v cestovní kanceláři? (prosím,ohodnoťte na 
stupnici do 1 do 5, kde 1= velmi důležitá a 5 = zcela nedůležitá) 

1  2  3  4  5 
rozsah nabídky        
dřívější zkušenost       
výhody – slevy, dárky       
cena zájezdu        
personál cestovní kanceláře     ´ 
jiné (doplňte) ______________           
 
7.  Zakoupili jste si někdy zájezd Cestovní kanceláře Fischer? 
 6.1. ano            v pobočce (doplňte kde): _____________ 
 6.2. ne (přejděte prosím na otázku č. 12 )  
 
8. Jaký typ dovolené jste si u Cestovní kanceláře Fischer zakoupili? (lze označit i více variant) 
 7.1. letní dovolená u moře     
 7.2. exotická dovolená     
 7.3. zimní dovolená u moře     
 7.4. zimní dovolená na horách     
 7.5. city breaks – individuální cestování   
 7.6. samostatné letenky     
 7.7. jiný ______________________ 
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9. Byli jste spokojeni se službami Cestovní kanceláře Fischer? 
velmi spokojen/a       zcela nespokojen/a 

 
 
10. Jak jste spokojeni s následujícími charakteristikami u Cestovní kanceláře Fischer? (ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, 
kde 1= velmi spokojen/a, 5 = zcela nespokojen/a) 

1  2  3  4  5 nedovedu posoudit 
rozsah nabídky          
kvalita poskytovaných služeb        
výhody – slevy, dárky         
cena zájezdu          
personál cestovní kanceláře        
dodržení podmínek smlouvy        
jiné (doplňte): _______________        
 
11.  Jste spokojeni s nabídkou doplňkových služeb poskytovaných CK Fischer? (výlety, připojištění, …) 

velmi spokojen/a       zcela nespokojen/a 
 
12. Cestovní kancelář Fischer považujete za: 
      1  2  3  4  5  
 11.1. známou        neznámou 
 11.2. důvěryhodnou       nedůvěryhodnou 
 11.3. drahou cestovní kancelář      levnou cestovní kancelář 
 11.4. oblíbenou       neoblíbenou 
 11.5. jiná možnost (prosím vypište svůj názor) __________________ 
 
 
13. Víte, kde se v okolí Vašeho bydliště nachází nejbližší pobočka CK Fischer? 

13.1. ano (doplňte) ___________________ 
13.2. ne  
 

14. Navštívili jste někdy pobočku CK Fischer v Havířově? 
 14.1. ano     
 14.2. ne (pokračujte na otázku č.16)  
 
15. Byli jste spokojeni s pobočkou CK Fischer v Havířově? 

velmi spokojen/a       zcela nespokojen/a 
 
16. Jste 
 16.1. muž   
 16.2. žena   
 
17. Jaký je Váš věk? 
 

do 20 let 21 – 25 let 26 – 30 let 31 – 35 let 36 – 40 let 41 – 45 let 46 – 50 let 51 let a více 

        
 
18. Jaký je Váš čistý měsíční příjem? 
 

Bez příjmu 
(např. studenti) 

Do 10 000 Kč 10 001–15 000 Kč 15 001–20 000 Kč 20 001–25 000 Kč 25 001-30 000 Kč 30 001 Kč a více 

       

 
19. Místo Vašeho  bydliště je 
 19.1. Havířov - město   
 19.2. Havířov - Podlesí   
 19.3. Havířov - Šumbark  
 19.4. okolí Havířova (doplňte) ________________ 
 19.5. jinde (doplňte) ________________________
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Příloha č. 2 – Formulá ř k analýze konkuren ční nabídky katalog ů a ceníků 

 
Cestovní kancelář: _______________________________ 

Katalog: __________________________________________ 

 
1. Vzhled katalogů 

 
Formát katalogu 
pevně vázaný (jako kniha)      volné listy   
 
Použitý materiál 
obyčejný papír    voskovaný papír   
 
Barevnost 
černobílý    částečně barevný    celobarevný   
 
Obsah – rozlišení destinací 
velmi nepřehledné       velmi přehledné 
nedostačující       dostačující 
 
Počet stran 
méně než 50 stran   51 – 100 stran     101 – 200 stran       201 – 250 stran      
251 – 300 stran       301 – 350 stran   více než 351 stran  
 
Popis hotelu 
velmi nepřehledný      velmi přehledný 
nedostačující       dostačující 
nedostatek fotografií      uspokojivé množství fotografií 
 

2. Ceník 
 

samostatně    integrovaný v katalogu   
 
Srozumitelnost ceníku 
velmi nesrozumitelný       zcela jasně srozumitelný 
 
Obsah ceníku 
ceny bez povinných příplatků     komplexní ceny   
pouze základní ceny      ceny za doplňkové služby   
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Příloha č. 3 – Formulá ř k mystery shoppingu 

 
Název pobočky:   ________________________________ 

Adresa provozovny: ______________________________________ 

Datum hodnocení: ________________ 

 
1. Dostupnost prodejny 

Přístup MHD 
žádný             výborný 
 
Parkoviště 
těžko přístupné  v okruhu 200 m    v bezprostřední blízkosti  
 
Poloha prodejny 
centrum města    poblíž centra   periferie města  
 
Otevírací doba:       
 

2. Označení prodejny 
Označení a logo 
velmi špatné označení prodejny         velmi dobré označení prodejny 
špatně viditelné logo        dobře viditelné logo 
 
Aktualizace výlohy a přehlednost výlohy 
zastaralé nabídky       aktuální/platné nabídky 
velmi nepřehledná      přehledná, upořádaná 
 
Snadnost identifikace CK (dle typu barev, …) 
velmi obtížná      velmi snadná  
 

3. Vnit řní vzhled, velikost, uspořádání a vybavení prodejny 
Barevnost prodejny 
nepříjemné kombinace barev      velmi příjemné kombinace barev 
 
Firemní barvy 
zcela nerespektovány      plně respektovány   nejsou 
 
Osvětlení prodejny 
nevyhovující        vyhovující 
 
Velikost a prostorové členění prodejny 
velmi malá, stísněný prostor      rozlehlá až neosobní  
nevhodné rozmístění vybavení       vhodné rozmístění nábytku a 
vybavení 
 
Místa k sezení 
nedostatek míst         dostatek míst 
velmi nepohodlné       velmi pohodlné 
 
Celková útulnost a čistota prodejny 
neútulná/neosobní      útulná/velmi přátelská atmosféra 
špína, odpadky       čistota 
 
Katalogy 
na viditelném místě    špatně viditelné     
přehledné umístění, uspořádané   nepřehledné umístění, neuspořádané  
volně dostupné     pouze při předání obsluhou   
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Vystavení firemních předmětů 
žádné  nedostatečné  dostatečné  velmi dobré  
 
 
Plakáty, obrazy 
nedostatek      přebytek 
nesouvisející      tématické 
 
 

4. Oděv obsluhy 
uniforma   společenské oblečení    běžné oblečení   
 
špinavý, neupravený      čistý, upravený 
 

5. Ochota a příjemnost obsluhy 
Pozdrav 
bez pozdravu   tichý, neochotný      neutrální    hlasitý   srdečný, přátelský   
 
Profesionalita 
nezájem o zákazníka      ochota poradit 
nepřátelskost       přátelskost, srdečnost 
 
 

6. Informovanost obsluhy 
Znalost základních nabídek a podmínek společnosti 
žádná/velmi špatná        velmi dobrá 
 
Rozšířená znalost nabídky a doplňkových služeb 
žádná/velmi špatná        velmi dobrá 
 
Schopnost poradit, doporučit  
žádná/velmi špatná        velmi dobrá 
 
Schopnost reagovat na specifický požadavek (postižený cestující) 
žádná/velmi špatná        velmi dobrá 
neochota poradit, doporučit       velká ochota doporučit a poradit 
 

7. Rychlost obsluhy 
Orientace ve firemním softwaru 
velmi špatná a pomalá      velmi dobrá a rychlá 
 
Doba čekání na obsluhu 
ihned po příchodu   do 1 min   1 – 3 min   3 – 10 min    nad 10 min   
 
Počet obsluhujících zaměstnanců 
1 pracovník/ce     2 – 3 pracovníci/e    více než 3 pracovníci/e    
 
 



 

- 79 - 

Příloha č.4 - Seznam vybraných cestovních kancelá ří a agentur 

1) CESTOVNÍ AGENTURA PRETTY TOUR 
Adresa: Široká 4, Havířov – město 
www:  www.prettytour.info 
specializace: není 

 
2) CESTOVNÍ KANCELÁ Ř ALEXANDRIA 

Adresa: Železničářů 8/1303 (HM TESCO), Havířov 
www:  www.alexandria.cz 
specializace: není 

 
3) CESTOVNÍ KANCELÁ Ř EXIM TOURS 

Adresa: U stadionu 1640/1, Havířov – Podlesí 
www:  www.eximtour.cz 
specializace: není 

 
4) CESTOVNÍ KANCELÁ Ř DIANA TOUR 

Adresa: Dlouhá třída 19, Havířov – město 
www:  www.dianatour.cz 
specializace: zajišťování poznávacích zájezdů 

 
5) CESTOVNÍ AGENTURA MARIA TOUR 

Adresa: Dlouhá třída 23, Havířov – město 
www:  www.mariatour.cz 
specializace: není 

 
6) CESTOVNÍ KANCELÁ Ř ORIGINAL 

Adresa: Hlavní třída 49, Havířov – město 
www:  www.ckoriginal.cz 
specializace: zajišťování letní i zimní dovolené v Alpách 

 
7) CESTOVNÍ KANCELÁ Ř HAVÍ ŘOV TOURS 

Adresa: Stavbařská 2, Havířov – město 
www:  www.ckhavirov.cz 
specializace: Chorvatsko, Řecko 

 
8) CESTOVNÍ AGENTURA LETEM SV ĚTEM 

Adresa: Dlouhá třída 29, Havířov – město 
www:  www.letemsvetem-ca.cz 
specializace: není 

 
9) CESTOVNÍ KANCELÁ Ř CHARIS TOUR 

Adresa: Náměstí Republiky 1521/1b, Havířov – město 
www:  www.charis.cz 
specializace:  Řecko 

 
10) CESTOVNÍ KANCELÁ Ř FISCHER 

Adresa: Náměstí republiky 860, Havířov - město 
www:  www.fischer.cz 
specializace:  není
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Příloha č. 5 – Grafické znázorn ění výsledk ů dotazníkového šet ření 

Obrázek č. 1 – Preference dovolené dle pohlaví v % 
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Obrázek č. 2 – Preference dovolené dle věkových skupin v % 
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Obrázek č. 3 – Místo nákupu dovolené v % 
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Obrázek č. 4 – Preference poskytovatelů zájezdů v relativním vyjádření 
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Obrázek č. 5 – Průměrné hodnoty charakteristik ovlivňujících výběr zájezdu dle pohlaví  

 
 
Obrázek č. 6 – Průměrné hodnoty charakteristik ovlivňujících výběr zájezdu dle věkových 
skupin 
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Obrázek č. 7 – Průměrné hodnoty charakteristik ovlivňujících výběr zájezdu dle čistých 
měsíčních příjmů 

 
 
Obrázek č. 8 – Průměrné hodnoty spokojenosti s charakteristikami u CK Fischer dle 
pohlaví 

 
 
Obrázek č. 9 – Průměrné hodnoty spokojenosti s charakteristikami u CK Fischer dle 
věkových skupin 
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Obrázek č. 10 – Průměrné hodnoty spokojenosti s charakteristikami u CK Fischer dle 
příjmů 

 
 
Obrázek č. 11 – Průměrné hodnoty týkající se mínění o CK Fischer dle pohlaví 

 
 
Obrázek č. 12 - Průměrné hodnoty týkající se mínění o CK Fischer dle věkových kategorií 
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Obrázek č. 13 - Průměrné hodnoty týkající se mínění o CK Fischer dle příjmů 
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Tabulka č. 1: Celkové pořadí cestovních kanceláří z hlediska jejich spontánní znalosti 

Název cestovní kancelá ře 
Počet 

respondent ů % 

Čedok 86 28,48% 

Fischer 72 23,84% 

EXIMtours 59 19,54% 

Firo Tour 16 5,30% 

Vítkovice Tours 9 2,98% 

Sunny Days 8 2,65% 

Alexandria 7 2,32% 

Kovotour plus 4 1,32% 

Blue Style 3 0,99% 

Tomi Tour 3 0,99% 

BonTon 2 0,66% 

Ancora 2 0,66% 

Amazonia 1 0,33% 

Kellner 1 0,33% 

Inex 1 0,33% 

Monoi 1 0,33% 

Travel Service 1 0,33% 

Marco Polo 1 0,33% 

NetTravel 1 0,33% 

Wallness tour 1 0,33% 

Student agency 1 0,33% 

INVIA 1 0,33% 

Juhasz 1 0,33% 

Relaxos 1 0,33% 

Wes 1 0,33% 

Nicolas Tours 1 0,33% 

Victoria 1 0,33% 

Rialto 1 0,33% 

Bavi 1 0,33% 

Adventura 1 0,33% 

Mundo 1 0,33% 

Guliver 1 0,33% 

Travel  1 0,33% 

Kudrna 1 0,33% 

Condor 1 0,33% 

Satur 1 0,33% 

TipTravel 1 0,33% 

Valaška 1 0,33% 

NEV-DAMA 1 0,33% 

KM Travel 1 0,33% 

VTT 1 0,33% 

ESO Travel 1 0,33% 

Bulgaria Tour 1 0,33% 
  302 100,00% 
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Tabulka č. 2: Relativní vyjádření preference poskytovatelů zájezdů dle věkových skupin 
 do 20 let 21 - 25 let 26 - 30 let 31 - 35 let 36 - 40 let 41 - 45 let 46 let a více 

CK Fischer 14,3% 21,1% 17,4% 27,8% 42,9% 25% 20% 

CK EXIMtours 14,3% 23,7% 17,4% 16,7% 28,6% 8,3% 10% 

CK Čedok 28,6% 34,2% 26,1% 33,3% 14,3% 16,7% 40% 

CK Vítkovice Tours 0% 2,6% 0% 0% 0% 8,3% 0% 

CK Alexandria 14,3% 0% 0% 5,6% 0% 0% 0% 

žádnou 28,6% 18,4% 39,1% 16,7% 14,3% 41,7% 30% 

Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Tabulka č. 3:  Relativní vyjádření preference poskytovatelů zájezdů dle příjmových skupin 

  bez příjmů do 10 000 Kč 10 001 – 15 000 Kč 15 001 - 20 000 Kč 20 001 - 25 000 Kč 25 000 - 30 000 Kč 30 001 Kč a více 

CK Fischer 14,3% 20,8% 51,9% 50% 9,1% 70% 0% 

CK EXIMtours 25% 20,8% 11,1% 7,7% 18,2% 0% 28,6% 

CK Čedok 32,1% 41,7% 18,5% 11,5% 45,5% 10% 14,3% 

CK Vítkovice Tours 0% 4,2% 0% 0% 0% 10% 0% 

CK Alexandria 3,% 0% 3,7% 0% 0% 0% 0% 

žádnou 25% 12,5% 14,8% 30,8% 27,3% 10% 57,1% 

Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 


