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Abstrakt 

 
Předmětem diplomové práce „Hodnocení výkonnosti cestovní kanceláře“ je rozbor 

výkonnosti společnosti poskytující služby cestovního ruchu. V teoretické části jsou 

vymezeny základní pojmy a východiska pro činnost cestovní kanceláře a metody 

hodnocení výkonnosti. Analytická část se zabývá analýzou činnosti cestovní kanceláře 

včetně komparace finančních ukazatelů s konkurencí a odvětvím a zhodnocením 

výkonnosti v rámci zjištěných činností společnosti. V závěrečné části je navržen způsob 

jakým zvýšit výkonnost cestovní kanceláře. 

 

Klíčová slova 
 

cestovní kancelář, finanční ukazatele, majetková struktura, kapitálová struktura, analýza 

PESTE, Porterova analýza, analýza „7S", kalkulace, nezisková organizace  

 

Abstract 
 

The subject of the diploma thesis „Performance evaluation of a travel agency“ is to analyze 

the performance of a company providing tourism services. The theoretical part defines the 

basic concepts and bases for the activities of travel agency and methods of performance 

evaluation. The analytical part deals with the analysis of the activities of the travel agency 

including comparison of financial indicators with the competition and industry and 

evaluation of the performance within the identified activities of the company. In the final 

part is suggested a way how to increase the performance of the travel agency. 
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travel agency, financial indicators, property structure, capital structure, PESTE analysis, 

Porter analysis, „7S" analysis, calculation, non-profit organization 
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ÚVOD 

Tématem diplomové práce je zhodnocení výkonnosti cestovní kanceláře. Světová 

globalizace neustále pokračuje. V oblasti cestovního ruchu dochází k dynamickému 

rozvoji a jsou kladeny stále vyšší požadavky na poskytované cestovní služby jak 

z hlediska kvality, tak i bezpečného pobytu v nabízených destinacích a rizik spojených 

s cestováním. Úměrně k těmto požadavkům rostou i nároky na výkonnost cestovních 

kanceláří. Pravidelné hodnocení nejen finančního zdraví, ale i procesů probíhajících ve 

společnostech by tak mělo být neodmyslitelnou součástí řízení cestovní kanceláře. Jen 

pravidelnost a jasně stanovená kritéria měření výkonnosti a jejich hodnocení může vést 

k dobře fungující a výkonné společnosti stejně jako k včasnému zjištění špatných 

výsledků a identifikaci příčin jejich vzniku. Výsledky hodnocení výkonnosti každé 

společnosti jsou důležité především pro interní uživatele, vlastníky i zaměstnance, ale 

i pro uživatele externí, například věřitele, dodavatele, banky či státní instituce.  

Tato diplomová práce je rozdělena do tří části, na teoretickou, analytickou a návrhovou 

část. V teoretické části jsou uvedeny základní informace potřebné k hodnocení 

výkonnosti podniku, způsoby měření výkonnosti a proces měření výkonnosti. Dále je 

zde uveden popis cestovního ruchu, činnosti cestovních kanceláří a legislativní rámec, 

kterým se cestovní kanceláře musí řídit. 

V analytické části je představená vybraná cestovní kancelář Zebra s. r. o.. Název 

společnosti byl pro účely práce změněn. Následuje rozbor a zhodnocení finančního 

hospodaření společnosti s využitím strategické analýzy výkonnosti cestovní kanceláře 

a komparace s konkurencí a odvětvím pomocí poměrových ukazatelů. Součástí 

analytické části je i rozbor majetkové a kapitálové struktury, na kterou navazuje rozbor 

výnosů a nákladů. Na rozbor nákladů navazuje analýza kalkulačních metod 

používaných společností při stanovení cen nabízených produktů.  

Na základě informací získaných v analytické části jsou v návrhové části provedeny 

návrhy změn v činnosti cestovní kanceláře tak, aby cestovní kancelář dosahovala vyšší 

výkonnosti ze své činnosti a její činnost byla efektivnější. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem diplomové práce je rozbor výkonnosti cestovní kanceláře včetně 

komparace jejich finančních výsledků ve formě poměrových ukazatelů s vybranými 

konkurenčními společnostmi a odvětvím. Na základě provedené analýzy navrhnout 

změny v řízení (provádění) činností společnosti takovým způsobem, aby vedly ke 

stabilní výkonnosti společnosti, případně i k jejímu růstu. 

V diplomové práci jsou použity následující metody: 

• Metody strategické analýzy – metoda analýzy vnějšího okolí PESTE, Porterova 

analýza pěti sil, metoda vnitřního okolí „7S". 

• Metody finanční analýzy poměrovými ukazateli rentability, likvidity a stability 

včetně mezipodnikové a oborové komparace. 

• Metoda analýzy nákladů – přirážková kalkulace. 

• Logické metody: 

✓ Analýza – myšlenkové rozčlenění celku na podrobnější části za 

účelem zjištění jeho vlastností, vztahů, jevů a procesů, 

✓ Komparace – metoda srovnání s cílem pozorovat shody a rozdíly 

ve znacích jednotlivých objektů, jevů a ukazatelů, 

✓ Indukce – proces vyvozování obecných závěrů na základě 

zjištěných poznatků, 

✓ Syntéza – proces spojování částí do celku analytickým 

přístupem.1 

Podklady pro diplomovou práci byly získány z odborné literatury uvedené v seznamu 

použité literatury. Jedním z hlavních zdrojů informací byla účetní data společnosti 

Zebra s. r. o., informace z interních zdrojů společnosti či informace získané osobní 

konzultací s vedením společnosti i z mnohaleté osobní činnosti ve společnosti.  

  

 
1 MOLNÁR, Zdeněk. Pokročilé metody vědecké práce [online]. Zelenč: Profess Consulting, 2012 

[cit. 2020-04-17]. Věda pro praxi (Profess Consulting). ISBN 978-80-7259-064-3. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části jsou shrnuty základní informace, které jsou nutné k pochopení 

a splnění cíle této práce. Teoretická část je zaměřena na podstatu výkonnosti a popis 

činností cestovní kanceláře. 

1.1 Výkonnost 

V obecném pojetí lze výkonnost vyjádřit jako charakteristiku, která popisuje způsob, 

respektive průběh, jakým zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na základě 

podobnosti s referenčním způsobem průběhu této činnosti.2 

Dle definice Evropské nadace pro řízení jakosti je výkonnost míra dosahovaných 

výsledků jednotlivci, skupinami, organizací i jejími procesy.3 

Existuje mnoho důvodů, proč hodnotit výkonnost konkrétního podniku. Důležité je 

stanovit účel hodnocení, tzn. komu budou výsledky hodnocení užitečné; kdo bude 

příjemcem výsledků hodnocení a bude muset na jejich základně přijmout určitá 

rozhodnutí do budoucna. 

„Předpokladem pro růst výkonnosti podniku je její řízení opírající se o opakovaná 

měření. Samotné měření vychází z identifikace klíčových faktorů, ovlivňujících 

výkonnost podniku a aplikace optimálního systému měřítek odrážejících vzájemné  

vazby mezi aktivitami, úspěšnost jejich provedení a jejich vliv na celkovou výkonnost 

podniku“4. 

  

 

2 WAGNER, Jaroslav. Měření výkonnosti: jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové 

výkonnosti. Praha: Grada, 2009, s. 17. ISBN 978-80-247-2924-4. 

3 SOLAŘ, Jan a Vojtěch BARTOŠ. Rozbor výkonnosti firmy: studijní text pro kombinovanou formu 

studia. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. s. 11. ISBN 80-214-3325-6. 

4 PAVELKOVÁ, Drahomíra a Adriana KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu finančního 

manažera. 3. vyd. Praha: Linde, 2012. s. 13 ISBN 978-80-7201-872-7. 
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Podle Vochozky5 lze definovat 3 skupiny příjemců hodnocení výkonnosti: 

1. Hodnocení podniku samotným podnikem 

Toto hodnocení vychází z potřeb managementu podniku. Hodnocení je bráno jako 

kritérium pro hodnocení managementu, kde základem je dosažená hodnota společnosti 

za určité období. Hodnocení zde funguje jako zpětná vazba. 

Dalším důvodem je potřeba majitelů získat informace o dosažené hodnotě podniku. 

Majitelé mají zájem o informace o co nejpřesnějším stavu své společnosti, aby věděli, 

jakým směrem se vyvíjí jejich investice a získané bohatství. 

2. Hodnocení z důvodu vlastnické změny v podniku 

„Dochází-li k prodeji podniku nebo jeho části, k prodeji podílu ve společnosti nebo 

k fúzi společnosti, je pro prodávajícího i kupujícího důležité znát hodnotu společnosti“. 

3. Hodnocení podniku ze strany externích subjektů 

Další skupinou zájemců o informace ohledně hodnoty podniku jsou tzv. stakeholdeři. 

Jde o skupinu subjektů spolupracujících s hodnoceným podnikem: dodavatelé, 

odběratelé, banky, pojišťovny, zaměstnanci, obchodní partneři aj.  

1.1.1 Přístupy k měření výkonnosti podniku 

1. Klasický přístup 

Tento přístup je založený na měření výkonnosti pomocí finančních ukazatelů. Usiluje 

o dosažení maximálního zisku. Hlavním nástrojem tohoto přístupu je finanční analýza. 

Finanční analýza podniku je metoda hodnocení finančního hospodaření podniku, při 

které se získaná účetní data třídí, agregují, poměřují mezi sebou navzájem, kvantifikují 

se vztahy mezi nimi, hledají se kauzální souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj. 

Tím se zvyšuje vypovídací schopnost zpracovaných dat, zvyšuje se jejich informační 

hodnota.6 

 

5 VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada, 2011. s. 9-11.  

ISBN 978-80-247-3647-1. 

6 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press, 2007. s. 3.  

ISBN 978-80-251-1830-6. 
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Finanční analýza je zaměřena na identifikaci problémů, silných a slabých stránek 

především hodnotových procesů podniku. Informace získané pomocí finanční analýzy 

umožňují dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, 

představují podklad pro rozhodování managementu.7  

Nedostatkem finančních ukazatelů je, že odrážejí důsledky řídících rozhodnutí 

minulého období.8 

2. Moderní přístup9 

Pro měření výkonnosti se v posledních letech v zemích s vyspělým kapitálovým trhem 

používají ukazatele ve směru maximalizace hodnoty pro akcionáře. Jejich společným 

znakem je: 

• využívání oportunitních nákladů, tedy nákladů ušlé příležitosti, 

v podobě nákladů kapitálu (WACC), 

• jako ukazatel zisku je používán provozní hospodářský výsledek po dani 

z příjmů (NOPAT). 

V praxi se používají následující ukazatele: EVA (Economic Value Added) -

 ekonomická přidaná hodnota, CFROI (Cash Flow Return on Investment) - CF 

výnosnost investice, CROGA (Cash Return on Gross Assets) - CF výnosnost hrubých 

aktiv, MVA (Market Value Added) - tržní přidaná hodnota nebo RONA (Return on Net 

Assets) - výnosnost čistých aktiv. 

Moderní přístup nejčastěji využívá ekonomické přidané hodnoty. Ekonomická přidaná 

hodnota ukazuje efektivitu podniku dosaženou pomocí svého kapitálu, ukazuje přebytek 

zisku společnosti nad váženým průměrem nákladů na kapitál násobený investovaným 

kapitálem. Čím vyšší je hodnota přidané ekonomické hodnoty, tím vyšší je efektivita 

využití kapitálu podniku. Účinnost je určena překročením ziskovosti a nákladů na 

 

7 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press, 2007. s. 3.  

ISBN 978-80-251-1830-6. 

8 SOLAŘ, Jan a Vojtěch BARTOŠ. Rozbor výkonnosti firmy: studijní text pro kombinovanou formu 

studia. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. s. 13. ISBN 80-214-3325-6. 

9 Hodnotová kritéria měření výkonnosti podniku. In: ManagementMania.com [online]. Wilmington (DE) 

2011-2020, 23.10.2015 [cit. 20.04.2020]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/hodnotova-

kriteria-mereni-vykonnosti-podniku 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Management
https://managementmania.com/cs/prumerne-naklady-kapitalu
https://managementmania.com/cs/cisty-provozni-zisk-po-zdaneni
https://managementmania.com/cs/ekonomicka-pridana-hodnota
https://managementmania.com/cs/cfroi
https://managementmania.com/cs/croga
https://managementmania.com/cs/hodnota-pridana-trhem


15 
 

kapitál (cizí i vlastní). Vysoké hodnoty EVA naznačují vysokou míru přidaného 

kapitálového zisku. 

Indikátor EVA odráží různé kategorie podnikových aktivit: investiční přitažlivost, 

konkurenceschopnost, finanční stabilitu, platební schopnost, udržitelnost vývoje 

a ziskovost. V běžné praxi není moc rozšířený, protože je náročný na sestavení. 

Náročnost spočívá v tom, že struktura účetních výkazů dle české legislativy nevykazuje 

požadované veličiny potřebné pro výpočet EVA. Položky vykázané ve výkazech se 

musejí transformovat na položky požadované ukazatelem EVA.  

3. Komplexní přístup10
 

Nedostatky klasického přístupu vedly k zdokonalování systému měření výkonnosti 

podniku. Vývoj se začal ubírat cestou doplnění finančních ukazatelů řadou dalších 

ukazatelů nefinančních, kterými se podniky snažily měřit a hodnotit vývoj základních 

faktorů úspěchu jednotlivých strategických oblastí činnosti podniku. 

Komplexní přístup využívá k měření výkonnosti modely Blanced Scorecard nebo 

EFQM Model excelence. Filozofií těchto modelů je hodnocení výkonnosti na základě 

propojení finančních ukazatelů s dalšími nefinančními ukazateli, které odrážejí 

kvalitativní charakteristiky podniku.11 

1.1.2 Proces hodnocení výkonnosti 

Podle Wagnera12 je vhodné chápat měření výkonnosti jako proces, jehož cílem je 

zajištění požadované informace o zkoumaném objektu pro uživatele. „Tento proces 

sestává z řady na sebe navazujících fází, z nichž mezi ty základní obvykle patří 

následující“: 

 

10 SOLAŘ, Jan a Vojtěch BARTOŠ. Rozbor výkonnosti firmy: studijní text pro kombinovanou formu 

studia. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. s. 13. ISBN 80-214-3325-6. 

11 SOLAŘ, Jan a Vojtěch BARTOŠ. Rozbor výkonnosti firmy: studijní text pro kombinovanou formu 

studia. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. s. 14-15. ISBN 80-214-3325-6. 

12 WAGNER, Jaroslav. Měření výkonnosti: jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové 

výkonnosti. Praha: Grada, 2009, s. 36-37. ISBN 978-80-247-2924-4. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_sout%C4%9B%C5%BE
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1. Vytvoření modelu, který bude základem pro uskutečnění měření a interpretaci 

výsledků. V této fázi určujeme prvky, vztahy a charakteristiky zkoumaného objektu, 

které budou předmětem našeho zkoumání. 

2. Volba metod a nástrojů, které budou použity pro měření a způsob jejich užití. 

3. Získání požadovaných hodnot (údajů) - jde o fází měření přímo nebo 

prostřednictvím určitého nástroje určeného ke zkoumání určitého objektu. 

4. Zaznamenání a uchování získaných hodnot. Cílem této fáze je včasné 

zaznamenání správných údajů takovým způsobem, který umožní jejich zpracování 

a bezpečné uchování. 

5. Třídění a interpretace hodnot. V této fázi dochází ke zpracování primárních údajů 

a jejich příprava pro komunikaci informací směrem k uživatelům. 

6. Ověření informací porovnáním dosažených výsledků měření stejného zkoumaného 

objektu prováděné různými subjekty. Cílem je eliminace záměrných či neúmyslných 

odchylek. 

7. Komunikace informace uživatelům. Cílem této fáze je pomocí vhodným 

a srozumitelným způsobem zprostředkovat včas uživateli informace o zkoumaném 

objektu a jeho charakteristikách. 

1.1.3 Strategická analýza a benchamarking 

Součástí hodnocení podniku je i strategická analýza. Jejím cílem je nalezení vztahů 

mezi podnikem a okolím. Především jde o identifikace vnějších faktorů působících na 

podnik a jejich srovnání se zdroji a schopnostmi podniku. 

Analýza okolí se zabývá identifikací a rozborem faktorů, které ovlivňují pozici podniku 

a vytvářejí potenciální příležitosti a hrozby pro jeho činnost. 

Analýza obecného okolí se zabývá faktory, které na firmu působí na úrovni makro. 

Velmi často se používá analýza PESTE, která analyzuje politické, ekonomické, 

sociální, technologické a ekologické vlivy. 

Analýza oborového okolí navazuje na analýzu obecného okolí. Je zaměřena na 

konkurenční síly podniku. Tradiční metodou je Porterův model pěti sil zaměřený na 

identifikaci vlivů působících na ziskovost odvětví. Těmito vlivy je myšlena vyjednávací 
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síla zákazníků, vyjednávací síla dodavatelů. bariéry vstupu do odvětví, konkurence 

a hrozba substitutů. 

Analýza vnitřního prostředí a schopností podniku směřuje k identifikace zdrojů 

a schopností, které podnik musí mít, aby byl schopen reagovat na hrozby a příležitosti 

v okolí. Nejpoužívanějším modelem analýzy vnitřních faktorů je McKinseyho model 

„7S". Cílem tohoto modelu je odhalení tzv. klíčových faktorů úspěchu. Těmi jsou 

strategie, struktura, systémy řízení, styl manažerské práce, spolupracovníci, schopnosti 

a sdílené hodnoty. Těchto sedm faktorů je nutné pojímat a analyzovat v celistvosti, ve 

vzájemných vztazích a působení systémově, protože se navzájem podmiňují 

a ovlivňují.13 

Výsledky jednotlivých analýz představují východiska pro syntézu směřující k určení 

silných a slabých stránek podniku a pro formulací další strategie podniku. 

Další metodou hodnocení výkonnosti společnosti může být benchmarking. 

„Benchmarking je procesem systematického porovnávání vstupů, procesů, metod 

a výstupů (produktů) s jinými organizacemi uznanými jako báze pro srovnání za účelem 

definování cílů vlastního zlepšování“14.  

Benchmarking vždy vyžaduje alespoň jednu organizaci, vůči které bude posuzována 

realita hodnoceného podniku. Tato organizace nemusí být ve sledované oblasti nejlepší 

a spíše, než za konkurenta by měla být považována za partnera. Aspekt partnerství je 

podle Nenadála pro úspěch benchmarkingu rozhodující. Partnerem tak může být 

jakákoliv organizace, o které je hodnocená organizace přesvědčena, že jí může 

poskytnout inspiraci ke změnám a zlepšování.15 

V zásadě lze hovořit o čtyřech základních formách benchmarkingu. Z pohledu předmětu 

zkoumání rozlišujeme benchmarking konkurenční a procesní. Podle toho, kde je 

uskutečňován ho členíme na interní a externí. 

 
13 KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2006. s. 113-114. ISBN 80-7179-453-8 

14 GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza podniku v rukou manažera: 

33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. s. 224.  

ISBN 978-80-265-0032-2. 

15 NENADÁL, Jaroslav, David VYKYDAL a Petra HALFAROVÁ. Benchmarking: mýty a skutečnost : 

model efektivního učení se a zlepšování. Praha: Management Press, 2011. s. 16.  

ISBN 978-80-7261-224-6. 
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Základním předpokladem benchmarkingu je, že jde o systém měření. Má-li tento 

předpoklad splňovat, musí být získaná data kvantifikovatelná. To znamená, že musí mít 

podobu vypočítaných ukazatelů výkonnosti.16  

1.2 Cestovní ruch 

„Cestovní ruch je podle WTO (Word travel organization) dočasná změna místa pobytu, 

tj. cestování a přebývání mimo místo trvalého bydliště, ne déle než 1 rok, zpravidla ve 

volném čase za účelem rekreace, rozvoje poznání a spojení mezi lidmi“17.  

Lze uvést i jinou definici, např. podle AIEST (Mezinárodní sdružení expertů cestovního 

ruchu), které definuje cestovní ruch „jako souhrn jevů a vztahů, které vyplývají 

z cestování nebo pohybu osob, přičemž místo pobytu není trvalým místem bydlení 

a zaměstnání“18. 

„Podniky cestovního ruchu vytvářejí vztahy mezi heterogenními poskytovateli 

cestovních služeb (nabídkou) a návštěvníky v cestovním ruchu (poptávkou), čímž 

uspokojují jejich potřeby, a to zejména v organizovaném cestovnímu ruchu“19.  

Podniky cestovního ruchu mohou mít formu: 

1. Cestovní kanceláře 

„Provozovatelem cestovní kanceláře je podnikatel, který organizuje, nabízí a prodává 

zájezdy. Cestovní kancelář může také nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního 

ruchu, zprostředkovávat prodej služeb cestovního ruchu nebo prodej zájezdu pro jinou 

cestovní kancelář nebo cestovní agenturu, dopravce a jiné, organizovat kombinace 

služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři za účelem jejího 

 
16 VYSTOUPIL, Jiří. Management cestovního ruchu: distanční studijní opora. Brno: Masarykova 

univerzita, 2007. s. 96. ISBN 978-80-210-4415-9. 

17 RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch: soubor studijních textů. 3. rozš. vyd. Ostrava: Key Publishing, 

2009, s. 11. ISBN 978-80-7418-028-6. 

18 Tamtéž s. 11 

19 POMPUROVÁ, Kristína. Řízení provozu cestovních kanceláří. Praha: Idea servis, 2013. s. 9.  

ISBN 978-80-85970-80-7. 
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dalšího podnikání, prodávat věci související s cestovním ruchem (vstupenky, plány, 

upomínkové předměty atd.)“20. 

Cestovní kanceláře najímají práci a kupují další služby cestovního ruchu, kompletují je 

a prodávají konečnému spotřebiteli nebo třetí osobě ve prospěch producentů. Vystupují 

tedy jako nákupní agenti svých zákazníků“21 . 

2. Cestovní agentury 

„Provozovatelem cestovní agentury je podnikatel, který nabízí a prodává jednotlivé 

služby cestovního ruchu, organizuje kombinaci služeb cestovního ruchu a prodává je 

jiné cestovní kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání, zprostředkovává prodej 

služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní kancelář, cestovní agenturu, dopravce a jiné, 

zprostředkovává prodej zájezdu pro subjekt, který je cestovní kanceláří. Cestovní 

agentura může mimo jiné prodávat produkty související s cestovním ruchem“22. 

Služby cestovního ruchu 

Za službu cestovního ruchu se považují: 

a) doprava zákazníka, 

b) ubytování, které není součástí dopravy a není určeno k účelům bydlení, 

c) nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla, nebo 

d) jiná služba z oblasti cestovního ruchu, která není ze své podstaty součástí některé ze 

služeb cestovního ruchu uvedených výše, například služby průvodců, prodej vstupenek 

na kulturní nebo sportovní události, pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej 

skipasů nebo nájem sportovního vybavení. 

 
20 OTAVOVÁ, Milena, Patrik SVOBODA a Veronika DVOŘÁKOVÁ. Daně a účetnictví v cestovním 

ruchu. 2. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 16.  

ISBN 978-80-7552-464-5. 

21 POMPUROVÁ, Kristína. Řízení provozu cestovních kanceláří. Praha: Idea servis, 2013. s. 9. 

ISBN 978-80-85970-80-7. 

22 OTAVOVÁ, Milena, Patrik SVOBODA a Veronika DVOŘÁKOVÁ. Daně a účetnictví v cestovním 

ruchu. 2. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 16.  

ISBN 978-80-7552-464-5. 
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Podle Kostkové23 služby cestovního ruchu představují ekonomickou činnost, jejímž 

výsledkem jsou nemateriální hodnoty, které se projevují jako užitečné efekty pro 

spotřebitele, zabezpečující potřeby cestovního ruchu. 

1.2.1 Legislativní rámec pro podnikání v cestovním ruchu 

Podnikání v oblasti cestovního ruchu upravuje celá řada zákonů; od těch, které upravují 

podnikání jako takové až po zákon o ochraně osobních údajů. 

1. Nejdůležitějším z nich je Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 

podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. 

V rámci tohoto zákona jsou upraveny vztahy mezi cestovní kanceláří nebo agenturou 

a zákazníky. Zákon dále upravuje ochranu spotřebitele a v případě ekonomického 

úpadku cestovní kanceláře definuje práva a povinnosti jak zákazníka, tak cestovní 

kanceláře. 

Zákon definuje základní pojmy jako je služba cestovního ruchu, cestovní kancelář, 

cestovní agentura, zákazník nebo co je a co není zájezdem. 

Zákon dále upravuje podmínky pro součinnost cestovní kanceláře s pojišťovnami pro 

případ úpadku cestovní kanceláře, kontrolu činnosti cestovní kanceláře a řešení 

přestupků, podmínky příspěvků cestovní kanceláře do Garančního fondu České 

republiky a jiné. 

2. Zákon o živnostenském podnikání 

V oblasti cestovního ruchu zákon stanovuje pravidla a podmínky za jakých mohou 

jednotlivé subjekty provozovat živnost v tomto odvětví. 

Provozování cestovních kanceláří spadá do živností koncesovaných. Pro vydání 

koncese musejí splnit jednak obecné podmínky a jednak podmínky specifické, 

stanovené tímto zákonem. Především se jedná o prokázání odborné způsobilosti. 

Cestovní agentury dle tohoto zákona mohou podnikat na základě živností volných. 

Zákon nepožaduje prokazovat odbornou způsobilost.  

 
23 KOSTKOVÁ, Miroslava, Milan NĚMČANSKÝ a Eva TORČÍKOVÁ. Management služeb cestovního 

ruchu. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. s. 17. 

ISBN 978-80-7248-510-9. 
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3. Občanský zákoník 

U cestovních kanceláří a agentur je jedna z důležitých oblastí oblast týkající se nájmu 

a smluv příkazního typu (komisionářské smlouvy, smlouvy o zprostředkování, smlouva 

o obchodním zastoupení).24 

Občanský zákoník upravuje mimo jiné v části čtvrté závazkové právo. Tím se musí 

cestovní kanceláře a agentury řídit především při jakémkoliv vztahu se zákazníky a dále 

v obchodních vztazích s jinými podnikateli. 

Pro činnost cestovní kanceláře jsou nejdůležitější zejména ustanovení upravující vztah 

se spotřebiteli. Specifickou části pro cestovní kanceláře a agentury je pak díl šestý části 

čtvrté, který v § 2521-2549 obsahuje ustanovení týkající se zájezdu. 

4. Zákon na ochranu spotřebitele 

Ochranu spotřebitele podrobněji upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, kde pro cestovní kanceláře a cestovní 

agentury jsou nejpodstatnější ustanovení týkající se zákazu klamání spotřebitele, zákazu 

diskriminace spotřebitele, uvádění cen a ustanovení týkající se reklamací. 

5. Zákon o zpracování osobních údajů a GDPR 

Cestovní kanceláře a agentury ve své činnosti ve větší či menší míře pracují s osobními 

údaji svých klientů. Proto je pro ně důležité znění tohoto zákona podrobně znát a jeho 

ustanovení respektovat. 

Zákon provádí Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů známé pod zkratkou 

GDPR  

Nařízení se vztahuje na každého, kdo pracuje s osobními údaji Evropanů včetně 

společností a institucí, které působí na evropském trhu. 

Toto nařízení se dotýká i cestovních kanceláří, které pracují s osobními údaji svých 

klientů a zaměstnanců. Musejí se přizpůsobit požadavkům tohoto nařízení a osobní 

údaje zpracovávat a spravovat v souladu s tímto nařízením. 

 
24 PALATKOVÁ, Monika. Management cestovních kanceláří a agentur. Praha: Grada, 2013. s. 27.  

ISBN 978-80-247-3751-5. 
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6. Zákon o dani z přidané hodnoty a zvláštní režim pro cestovní službu 

Činnost cestovních kanceláří a agentur je, co se týče daní, činnost specifická. Právní 

předpisy obsahují úpravu pro poskytovatele služeb cestovního ruchu, zejména pak 

zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 

Přistoupením České republiky k Evropské unii dne 1.5.2004 byla do českého právního 

řádu implementována legislativa Evropské unie, aby byla zajištěna jednotná pravidla 

u všech členských států při uplatňování daně z přidané hodnoty. 

V souladu s evropskými směrnicemi byl proto pro oblast cestovních služeb v ZDPH od 

1.5.2004 vymezen tzv. zvláštní režim, který je upraven v rámci § 89 ZDPH (zvláštním 

režimem se rozumí výpočet daně z marže poskytovatele cestovní služby). V ustanovení 

jsou uvedeny podmínky, za kterých se uplatňuje postup při uplatňování daně z přidané 

hodnoty při poskytování cestovní služby. Jedná se o speciální ustanovení ZDPH, která 

mají přednost před pravidly obsaženými na jiných místech ZDPH. V praxi tato úprava 

však platí za nejednoznačnou a vyvolává mnoho pochybností a sporů 

1.2.2 Procesy v cestovní kanceláři 

Procesní řízení v cestovní kanceláři je zaměřeno především na tvorbu a prodej produktu. 

Veškeré procesy v cestovní kanceláři lze rozdělit do tří skupin: 25 

1. hlavní klíčové procesy, které vytvářejí hodnotu pro zákazníka (nákup služeb a výběr 

dodavatelů), 

2. řídící procesy, které zajišťují fungování cestovní kanceláře jako celku a bez nich by 

hlavní procesy obtížně existovaly (např. zákaznický servis, zajištění služeb v dané 

destinaci, logistika), 

3. podpůrné procesy zajišťující fungování ostatních procesů (zajištění lidských zdrojů, 

informační a technická podpora, financování). 

Hlavní činností cestovních kanceláří je organizování a prodej vlastních zájezdů či 

pobytů s komplexními nebo dílčími službami. A to formou standardních akcí, 

uvedených v produktovém katalogu nebo forfaitových akcí na objednávku. 

 
25 PALATKOVÁ, Monika. Management cestovních kanceláří a agentur. Praha: Grada, 2013. s. 128. 

ISBN 978-80-247-3751-5. 
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Produktem cestovní kanceláře je zájezd. Jeho přípravě a organizačně technickému 

zajištění musí být ze strany pracovníků cestovní kanceláře věnována zvýšená pozornost, 

ať už jde o zpracování trasy, sestavení programu a zajištění služeb nebo kalkulaci ceny 

a následné zpracování a zveřejnění nabídky. 

Standardní akce se připravuje před zveřejněním nabídky. Tím je myšleno především 

vydáním produktového katalogu na danou sezónu. Forfaitové akce se připravují 

operativně, na základě konkrétní objednávky zákazníka. 

Příprava zájezdu začíná vypracováním trasy a určením míst pobytu. V součinnosti 

s vypracovanou trasou se sestavuje časový harmonogram a program zájezdu, 

v závislosti na tematickém zaměření zájezdu a na základě objednávky u forfaitového 

zájezdu, v závislosti na použitých dopravních prostředcích. 

Podle vypracované trasy a programu zájezdu zajišťuje cestovní kancelář potřebné 

služby smlouvami s dodavateli jednotlivých služeb cestovního ruchu. 

Na základě těchto smluv může cestovní kancelář přistoupit ke kalkulaci ceny zájezdu. 

Cestovní kanceláře používají kalkulační způsob cen, jehož účelem je zjistit nákladovou 

minimální cenu, kdy je možnost podnikat ještě bez ztráty. Přirážka cestovní kanceláře 

je součástí ceny a je jednak zdrojem úhrady vlastních nákladů a tvorby zisku, ale i zdroj 

krytí obchodního rizika. 

V praxi se uplatňuje dvoustupňová kalkulace – předběžná a výsledná (vyúčtování). 

Z předběžné kalkulace je stanovena pevná cena. S pevnou cenou se pracuje především 

u standardních zájezdů s pevným termínem realizace, a s předem zajištěnými službami. 

Pevná cena obsahuje i riziko neobsazení, tj. určité procento z počtu plánovaných osob, 

nákladů na průvodce a služby, které nelze předem stornovat. 

Informativní (předběžná) cena se používá u forfaitových zájezdů a neobsahuje riziko 

neobsazení. 

Konečná cena se pro akci stanoví na základě skutečně vzniklých nákladů. To však 

neznamená, že musí být identická s cenou prodejní. 

Po uskutečnění zájezdu se ve výsledné kalkulaci zjišťují skutečné náklady a příčiny 

jejich překročení nebo snížení proti předběžné kalkulaci. Dále se zjišťuje výše 

dosaženého zisku z realizace daného zájezdu. 
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Řízení nákladů cestovní kanceláře 

Náklady cestovní kanceláře představují spotřebu vstupů (výrobních faktorů), které musí 

cestovní kancelář mít k dispozici v potřebném množství a struktuře.  

Správné řízení nákladů umožňuje dosáhnout konkurenčních výhod. Řízeni nákladů 

sestává z více činností, především však z: 

• analýzy stavu nákladů a stavu zajištění nákupů, 

• posouzení struktury dodavatelů, přehodnocení smluv s dodavateli a nástrojů na 

podporu a řízení smluvních vztahů.26 

Největší podíl na celkových nákladech jsou náklady spojené s tvorbou a odbytem 

produktů, tj. náklady vstupující do balíčku služeb k zájezdu. Především jde o nákupy 

ubytovacích a dopravních kapacit, stravování, průvodcovských služeb, cestovního 

pojištění apod.  

Nepřímé náklady jsou společné náklady, které je nutné vynaložit na celý zájezd bez 

ohledu na skutečný počet účastníků. Na jednoho účastníka se rozpočítávají dělením. Jde 

především o náklady na dopravu zvoleným dopravním prostředkem, průvodce. Tyto 

náklady je třeba uhradit i v případě nenaplnění plného počtu účastníků. 

Přímé náklady se dají stanovit přímo na jednotlivé účastníky, a v případě, že se 

zájezdu nezúčastní, je možné je reklamovat nebo nehradit. Jsou to náklady na 

ubytování, vstupné do objektu nebo pojištění.27  

Cestovní kancelář pracuje i s režijními náklady. Jde o  výše zmíněné vlastní náklady, 

které jsou vynaloženy na chod podniku jako celku. Jedná na např. o náklady na nájem 

kanceláře, telefon, internet, propagaci, ale v případě cestovní kanceláře i mzdy 

pracovníků. Tyto náklady se v cestovní kanceláři nerozpočítávají na žádnou kalkulační 

jednici, protože by byly těžko přiřaditelné. Jsou kryty přirážkou, dosaženou realizací 

hlavní činnosti cestovní kanceláře. 

 
26 POMPUROVÁ, Kristína. Řízení provozu cestovních kanceláří. Praha: Idea servis, 2013. s. 100 - 102. 

ISBN 978-80-85970-80-7. 

27 KUNEŠOVÁ, Eva a Blanka FARKOVÁ. Technika zahraničních zájezdů. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: 

Idea servis, 2004. s. 19. ISBN 80-85970-44-9. 
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1.2.3 Výkonnost v cestovním ruchu 

Cestovní ruch má jednoznačně dopad na národní hospodářství. Účinek cestovního ruchu 

na národní ekonomiku představuje soubor přímých, ale hlavně nepřímých dopadů. 

Působí jako ekonomický multiplikátor, protože následně působí na ekonomický rozvoj 

jiných odvětví národního hospodářství.28 

Přímé dopady představují výdaje zahraničních i domácích subjektů. Na národní 

ekonomice se vyjadřují podílem na tvorbě hrubého domácího produktu. Nepřímé 

dopady zahrnují mnohostrannou a zprostředkovatelskou činnost cestovního ruchu.29 

Při hodnocení výkonnosti cestovního ruchu se používají specifické ukazatele na 

národohospodářské úrovni, jako jsou:  

• kapacita a obsazenost hromadných ubytovacích zařízení sloužících cestovnímu 

ruchu, 

• domácí a výjezdový cestovní ruch, 

• hraniční turistika – údaje o příjezdech nerezidentů do ČR a výjezdech rezidentů 

do zahraničí. 

Sledování těchto ukazatelů výkonnosti cestovního ruchu na makroekonomické úrovni je 

především v kompetenci Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ). 

Kromě výše zmíněných hlavních ukazatelů jsou sledovány související ukazatele 

cestovního ruchu jako jsou ukazatele dopravy týkající se osobní přepravy, dopravní 

infrastruktury atd. a to ve všech druzích přepravy, ukazatele z oblasti kultury týkající se 

činnosti divadel, kin, hudebních souborů, knihoven, muzeí atd., ukazatele v oblasti 

lázeňství jako jsou kapacita, výkony a další ukazatele lázeňských zařízení. 

Prioritní činností ČSÚ v oblasti cestovního ruchu je tvorba Satelitního účtu České 

republiky. Satelitní účet České republiky poskytuje informace a data o ekonomické 

výkonnosti odvětví cestovního ruchu. 

„Satelitní účet cestovního ruchu (dále jen TSA – Tourism Satellite Account) zachycuje 

ekonomický přínos cestovního ruchu pro národní hospodářství při zohlednění efektů ve 

 
28 BERÁNEK, Jaromír. Ekonomika cestovního ruchu. Praha: Mag Consulting, 2013. s. 22  

ISBN 978-80-86724-46-1. 

29 „Tamtéž“ 
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prospěch jiných odvětví. Je jediným objektivním nástrojem při mezinárodním 

porovnání ekonomického významu cestovního ruchu. Výstupy jsou na webových 

stránkách ČSÚ rozčleněny do více než 60 samostatných výstupů (tabulek)“30. 

Základní struktura TSA je založena na obecné rovnováze národního hospodářství, tedy 

na rovnováze mezi nabídkou a poptávkou v cestovním ruchu.31 

Strana poptávky TSA sleduje spotřebu (výdaje) účastníka cestovního ruchu. Jsou 

sledovány a vyhodnocovány následující kategorie účastníkovi spotřeby: 

• spotřeba domácího cestovního ruchu, 

• spotřeba příjezdového cestovního ruchu, 

• spotřeba výjezdového cestovního ruchu, 

• spotřeba vnitřního cestovního ruchu, 

• spotřeba národního cestovního ruchu. 

Stranu nabídky (příjmů) TSA tvoří údaje, pro něž je základním zdrojem dat statistika 

národního hospodářství: 

• výrobní účty jednotlivých odvětví cestovního ruchu, 

• domácí nabídka a spotřeba vnitřního cestovního ruchu podle produktů, 

• zaměstnanost v odvětví cestovního ruchu, 

• tvorba hrubého firemního kapitálu v cestovním ruchu, 

• nefinanční ukazatele v cestovním ruchu. 

Přímé dopady jsou vyjadřovány i pomocí devizových příjmů, které ekonomika generuje 

z příjezdového cestovního ruchu, a devizových výdajů, tj. výdajů rezidentů na domácí 

a zahraniční cestovní ruch. Devizové příjmy a výdaje mají vliv na platební bilanci, která 

zachycuje transakce mezi domácími a zahraničními subjekty. Vliv cestovního ruchu na 

platební bilanci sleduje Česká národní banka.32 

 
30 Satelitní účet cestovního ruchu České republiky. Český statistický úřad [online]. 5.3.2015  
[cit. 2020-10-05]. Dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/satelitni-ucet-cestovniho-ruchu-za-rok-2013 

31 Metodika Satelitního účtu České republiky. Český statistický úřad [online]. 5.3.2015 [cit. 2020-10-05]. 
Dostupné z https://www.czso.cz/documents/10180/23173189/metod_tsa.pdf/0210f0d0-778a-4229-
84ac-442a415e3149?version=1.0 

32 BERÁNEK, Jaromír. Ekonomika cestovního ruchu. Praha: Mag Consulting, 2013. s. 23  

ISBN 978-80-86724-46-1. 

https://www.czso.cz/csu/czso/satelitni-ucet-cestovniho-ruchu-za-rok-2013
https://www.czso.cz/documents/10180/23173189/metod_tsa.pdf/0210f0d0-778a-4229-84ac-442a415e3149?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/23173189/metod_tsa.pdf/0210f0d0-778a-4229-84ac-442a415e3149?version=1.0
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Převažují-li devizové příjmy z cestovního ruchu nad devizovými výdaji, znamená to, že 

do země přijíždí více zahraničních návštěvníků než vyjíždí domácího obyvatelstva do 

zahraničí. Cestovní ruch má kladný vliv na platební bilanci. To je případ i České 

republiky jak uvádí graf č. 1. 

Graf č. 1: Příjmy a výdeje cestovního ruchu v Platební bilanci České republiky 

v mil. Kč33 

 

Výkonnosti cestovního ruchu bude věnována pozornost v rámci strategické analýzy. 

K hodnocení výkonnosti cestovního ruchu na podnikové úrovni používají podniky 

cestovního ruchu ukazatele jako je obsazenost zájezdů, počet vypsaných zájezdů 

a z toho počet realizovaných zájezdů, počet zájezdů s plnou obsazeností, počet zájezdů 

s částečnou obsazeností, počet přihlášených klientů, průměrná délka zájezdu, průměrná 

cena zájezdu, průměrná marže ze zájezdu, ale také standardní ukazatele výkonnosti, 

jako rentabilita, přidaná hodnota, nákladovost, produktivita práce a jiné. 

Získané ukazatele se následně srovnávají a vyhodnocují v rámci jednotlivých období. 

Vykázané rozdíly se analyzují a hledají se příčiny jejich vzniku. V návaznosti na 

zjištěné výsledky jsou následně přijata potřebná opatření mající vliv na další chod 

i výkonnost cestovní kanceláře v budoucnu. 

  

 
33 Vlastní zpracování dle dat České národní banky [online]. ©ČNB 2020.  
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2 ANALÝZA VÝKONNOSTI CESTOVNÍ KANCELÁŘE 

ZEBRA 

2.1 Představení společnosti Zebra s. r. o. 

Sídlem společnosti je Brno. Mezi činnosti provozované společností patří: provozování 

cestovní kanceláře, průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, pořádání výstav, 

veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, zprostředkování služeb, vydavatelské 

a nakladatelské činnosti, reklamní činnost a marketing, specializovaný maloobchod 

a maloobchod se smíšeným zbožím. 

Společnost vlastní dva společníci, z nichž každý vlastní 50 % podílu na základním 

kapitálu. Společníci jsou zároveň jednatelé a každý z nich jedná za společnost 

samostatně. 

Společnost je měsíčním plátcem DPH a od roku 2014 podléhá auditu, protože splňuje 

alespoň dvě kritéria dle Zákona o účetnictví, a to roční obrat vyšší než 80 mil. Kč 

a hodnota aktiv vyšší než 40 mil. Kč. 

Hlavním předmětem podnikání společnosti je pořádání poznávacích zájezdů do 

destinací po celém světě s výjimkou Evropy. Na základě úspěšně zorganizovaných 

zájezdů se pak odvíjejí další aktivity společnosti, jako jsou: 

• pořádání cestovatelských přednášek, veletrhů a festivalů, 

• organizovaní výstav s cestovatelskou tématikou, 

• vydání cestovatelských knižních a DVD publikací, 

• prodej zboží ze světových destinací, 

• spolupráce na natáčení cestopisných dokumentů, 

• spolupráce na budování cestovatelských expozic v zoologických 

zahradách po celé ČR. 

Cestovní kancelář (CK) se pohybuje na rozvíjejícím se trhu. Stále více cestovních 

kanceláří nabízí poznávací a pobytové zájezdy do vzdálenějších destinací. Konkurence 

roste a sílí. 

Trh, na kterém se CK pohybuje je z demografického hlediska členitý. O nabízené 

zájezdy mají zájem lidé všech věkových kategorií (od studentů po důchodce) i různých 
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sociálních tříd. Na všechny tyto hlediska firma musí brát zřetel. Proto nabízí zájezdy 

jednoduché – sportovní (s nižší kategorií ubytování a dopravy) i zájezdy komfortnější 

a méně náročné na výkon. 

Cestovní ruch je jedním z největších a nejrychleji se rozvíjejících sektorů světové 

ekonomiky a hospodářské dopady světového turismu jsou zřejmé. Odvětví hraje 

klíčovou roli v celosvětových ekonomických aktivitách, především v tvorbě nových 

pracovních míst, ve výši příjmů v rámci celkového exportu a v domácí přidané hodnotě. 

Dle Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) mezinárodní cestovní ruch 

představuje asi 25 až 30 % všech světových služeb a zaměstnává přes 100 milionů osob. 

Jeho podíl na celkovém světovém HDP činí až 10 %. V roce 2017 přes hranice 

vycestovalo za účelem turismu celkem 1,323 mld. osob (proti 930 mil. osob před 10 lety 

/2008/), což jen meziročně znamenalo nárůst mezinárodních příjezdů v průměru 

o 84 mil. osob, resp. o 7 %. Od roku 2008 rostl světový cestovní ruch v průměru o 4 % 

ročně a mezinárodní příjezdy o 393 milionů osob. Z toho je patrné, že poslední léta byla 

pro mezinárodní cestovní ruch velmi úspěšným obdobím.34 

Rovněž podle Asociace cestovních kanceláří (ACK) trh se zájezdy neustále roste. 

V roce 2018 činil jeho nárůst o 5 % vůči roku 2017. A to i když většina destinací 

zdražila (v průměru o 7 %). Důvodem růstů cen je zejména růst cen hotelů a paliva. 

I tak je podle ACK trh cestovního ruchu konsolidovaný a stabilní. Většině CK se daří 

hledat harmonii mezi nabídkou a poptávkou.35 

I v CK Zebra s. r. o. je možné zaznamenat neustálý pokrok a vývoj vpřed. Společnost se 

vypracovala v CK s nejsilnější nabídkou vlastních akcí. Realizuje přes 100 výprav do 

exotických destinací ročně. Katalog nabízí zájezdy do 105 zemí světa. Díky 

mnohaletým zkušenostem a silnému průvodcovskému týmu připravuje akce do všech 

exotických koutů planety. Zajišťuje i speciální akce na zakázku, kongresy, firemní 

a poznávací akce pro skupiny. 

 
34 Aktuální analýza cestovního ruchu České republiky v rámci Evropy a světa. In: Ministerstvo pro místní 

rozvoj [online]. 3.5.2019 [cit. 2019-11-28]. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/cestovni-

ruch/statistiky-a-analyzy-(1)/analyzy-cestovniho-ruchu-ve-svete-a-cr-(2)  

35 Cestovní kanceláře vyhlížejí rekordní rok. Destinace podle nich zdraží, zájem bude o Turecko. In: 

irozhlas.cz [online]. 30.12.2018 [cit. 2019-11-28]. Dostupné 

z https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cestovni-kancelare-destinace-ocekavani-turecko-cestovani-

dovolena_1812301451_dp 

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/cestovni-ruch/statistiky-a-analyzy-(1)/analyzy-cestovniho-ruchu-ve-svete-a-cr-(2)
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/cestovni-ruch/statistiky-a-analyzy-(1)/analyzy-cestovniho-ruchu-ve-svete-a-cr-(2)
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cestovni-kancelare-destinace-ocekavani-turecko-cestovani-dovolena_1812301451_dp
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cestovni-kancelare-destinace-ocekavani-turecko-cestovani-dovolena_1812301451_dp
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CK se od svého vzniku neustále rozvíjí a zlepšuje pozici na trhu. Z malé neznámé 

cestovní kanceláře se vypracovala na jistou a stabilní společnost mezi cestovními 

kancelářemi zabývajícími se poznávacími zájezdy a expedicemi. To je zajisté ovlivněno 

rozvojem trhu cestovního ruchu a zvyšujícím se zájmem o cestování a poznávání 

nových „neokoukaných" destinací. 

S narůstajícím počtem realizovaných zájezdů roste i potřeba kvalifikovaného personálu 

zajišťujícího provoz cestovní kanceláře. Rostoucímu počtu zaměstnanců odpovídá i růst 

mzdových nákladů. 

Tabulka č. 1: Vývoj osobních nákladů a počtu zaměstnanců 2013–201836 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Osobní náklady v Kč 5 265 741 4 344 520 3 911 091 3 766 486 5 588 114 4 796 732 

Počet zaměstnanců 11 11 12 12 15 16 

V další části bude provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí cestovní kanceláře. 

2.2 Analýza vnějšího prostředí 

V rámci analýzy vnějšího okolí bude provedena analýza makro okolí pomocí analýzy 

PESTE a analýza mikro okolí podniku pomocí Porterovy analýzy pěti sil. 

2.2.1 Analýza PESTE 

1. Politické a legislativní faktory 

Podnikání v cestovním ruchu je z politického a legislativního hlediska podnikání 

specifické. Cestovní kancelář se zaměřuje na výjezdový cestovní ruch do třetích. zemí, 

což znamená nutnost znát a pracovat nejen s politickými situacemi a legislativními 

předpisy v rámci České republiky, ale i nutnost sledovat a monitorovat politické dění 

v nabízených destinacích. 

Kromě obecně platných zákonů pro všechny oblasti podnikání musí cestovní kancelář 

znát především výchozí legislativu pro cestovní kanceláře a tou je v ČR zákon 

č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Tento 

zákon vymezuje pojmy související s cestovním ruchem. Stanovuje podmínky pro 

získání koncesní listiny. Velmi důležitá jsou ustanovení týkající se povinnosti sjednat 

 
36 Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti. 
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pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Z tohoto pojištění vzniká 

klientovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění v případech, kdy cestovní 

kancelář vyhlásí úpadek. Povinné pojištění proti úpadku je specifické pro podnikání 

v oblasti cestovního ruchu. Týká se výhradně cestovních kanceláří. Cestovní agentury 

pojištěné být nemusejí. S touto povinností plyne pro cestovní kanceláře nevýhoda 

v podobě vysokých nákladů za sjednané pojistné. Dle tohoto zákona jsou cestovní 

kanceláře povinny sjednat pojištění ve výši minimálně 30 % plánovaných ročních tržeb 

z prodaných zájezdů. 

Zákon od roku 2018 nově obsahuje ustanovení ohledně tzv. Garančního fondu. Dne 

1.7.2018 nabyl účinnosti zákon č. 111/2018 Sb., kterým byl změněn i zákon č. 159/1999 

Sb. Zákonem č. 111/2018 Sb., byl zřízen Garanční fond cestovních kanceláří. Ten tvoří 

peněžní prostředky z příspěvků cestovních kanceláří, vybrané pokuty za přestupky 

a peněžní prostředky obstarané Státním fondem rozvoje bydlení. Prostředky uložené 

v garančním fondu jsou vlastnictvím České republiky. Hospodaření s těmito prostředky 

pak přísluší Státnímu fondu rozvoje bydlení. Peněžní prostředky z garančního fondu lze 

vyplácet pouze v případě, že finanční částka úhrady oprávněných nároků zákazníků 

v případě úpadku cestovní kanceláře překročí v celém rozsahu sjednané limit pojistného 

plnění nebo bankovní záruku. 

Povinnost hradit příspěvek má každý podnikatel, který disponuje živnostenským 

oprávněním pro provozování cestovní kanceláře. Cestovní agentury tedy příspěvky 

nehradí. 

Základem pro výpočet ročního příspěvku do garančního fondu jsou roční plánované 

tržby cestovní kanceláře ze zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou 

součástí spojených cestovních služeb. Výše příspěvku činí 0,1 % ze základu. 

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

stanovuje pro cestovní kanceláře i další povinnosti. Především jde o povinnost před 

uzavřením cestovní smlouvy zákazníka řádně, pravdivě a srozumitelně informovat 

o všech skutečnostech, které jsou cestovní kanceláři známy a které mohou mít vliv na 

rozhodnutí o koupi zájezdu. 

Ve vztahu ke spotřebiteli je nutné zmínit i zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

V části čtvrté Občanského zákoníku je upraveno závazkové právo. Tím se musí cestovní 
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kancelář řídit především při jakémkoliv vztahu se zákazníky a dále v obchodních 

vztazích s jinými podnikateli. 

Specifickou částí pro cestovní kanceláře a agentury je pak díl šestý části čtvrté, který 

v § 2521-2549 obsahuje ustanovení týkající se zájezdu. 

V oblasti daňové legislativy je důležité zmínit především zákon č. 235/2004 Sb. o dani 

z přidané hodnoty. Přistoupením České republiky k Evropské unii dne 1.5.2004 byla do 

českého právního řádu implementována legislativa Evropské unie, aby byla zajištěna 

jednotná pravidla u všech členských států při uplatňování daně z přidané hodnoty. 

V souladu s evropskými směrnicemi byl proto pro oblast cestovních služeb v zákoně 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH) od 1.5.2004 vymezen tzv. 

zvláštní režim, který je upraven v rámci § 89 ZDPH (zvláštním režimem se rozumí 

výpočet daně z marže poskytovatele cestovní služby). V ustanovení jsou uvedeny 

podmínky, za kterých se uplatňuje postup při uplatňování daně z přidané hodnoty při 

poskytování cestovní služby. Jedná se o speciální ustanovení ZDPH, která mají přednost 

před pravidly obsaženými na jiných místech ZDPH. Dle tohoto režimu je přirážka 

(marže) ze zájezdů uskutečněných ve 3. zemích osvobozena od DPH. Tato výhoda 

nahrává činnosti cestovní kanceláře Zebra, která pořádá zájezdy výhradně do 

třetích zemí. Z marže ze svých realizovaných zájezdů tak nemusí odvádět DPH ve výši 

21 %. 

Politická oblast cestovního ruchu je v České republice dána propracovaným systémem 

dokumentace a implementačních nástrojů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR má pro 

cestovní ruch vypracovanou tzv. Koncepci státní politiky cestovního ruchu ČR na 

období 2014–2020. Tato koncepce je střednědobým strategickým dokumentem 

vycházejícím s rozvojových možností cestovního ruchu, zohledňujícím světovou 

globalizaci a navrhujícím účinné nástroje podněcující rozvoj cestovního ruchu v ČR. 

Jedním z nástrojů implementace navazujícím na Koncepci státní politiky cestovního 

ruchu ČR je Národní program podpory cestovního ruchu 2016–2020. Opět zpracovaný 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Jedná se o dotační program, jehož cílem je zvýšení 

potenciálu a konkurenceschopnosti regionů. Tento národní dotační program zahrnuje 

dva podprogramy pro jednotlivá období 2016–2020: 
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• rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, 

• marketingové aktivity v cestovním ruchu. 

V politické i legislativní oblasti fungují v rámci ČR i instituce, jejichž cílem je podpora 

cestovního ruchu. Jedná se především o Asociaci českých cestovních kanceláří 

a agentur a Českou centrálu cestovního ruchu – CzechTourism. Ta je zřízena 

Ministerstvem pro místní rozvoj a jejím úkolem je především propagace České 

republiky na domácím i zahraničním trhu.  

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur je profesním sdružením subjektů 

cestovního ruchu, které je založeno na členství. AČCK zastupuje a chrání profesní 

a hospodářské zájmy svých členů, podporuje jejich informovanost, rozvíjí jejich činnost 

a profesní prestiž. Cestovní kancelář Zebra s. r. o., je členem AČCK již několik let. 

Protože se cestovní kancelář Zebra s. r. o. zabývá pouze zájezdy výjezdovými, je pro ni 

zmíněná podpora společnosti CzechTourism zatím nepodstatná. Možnost čerpání této 

podpory by mohla společnost vzít úvahu teoreticky v budoucnu, pokud by zvažovala 

možnost rozvíjet své činnosti i v oblasti příjezdového cestovního ruchu v rámci České 

republiky. 

2. Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory, které by dle odborné literatury měly být v rámci analýzy 

vnějšího prostředí posouzeny, patří následující makroekonomické veličiny: 

• inflace, 

• úroková míra, 

• hospodářský cyklus (měřený ukazatelem HDP), 

• nezaměstnanost, 

• výše reálné mzdy (kupní síla obyvatelstva), 

• směnný kurz. 

Pro hodnocení ekonomických faktorů v oblasti cestovního ruchu jsou relevantní 

především míra nezaměstnanosti, výše reálné mzdy, směnitelnost měny, podíl 

cestovního ruchu na HDP či výdaje obyvatelstva za cestovní služby. 
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a) Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově 

vytvořených v daném období na určitém území. Používá se pro stanovení výkonnosti 

ekonomiky. Za sledované období měl ukazatel HDP následující vývoj: 

Tabulka č. 2: Vývoj HDP v letech 2013–2018 37 

HDP v mil. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

HDP v běžných 

cenách 4 059 912 4 098 128 4 313 789 4 595 783 4 767 990 5 047 267 5 323 556 

Meziroční 

změna 

0 

38 216 215 661 281 994 172 207 279 277 276 289 

Meziroční 

změna HDP v %   0,94 5,26 6,54 3,75 5,86 2,9 

Velký meziroční nárůst lze pozorovat mezi roky 2013 a 2014. Česká ekonomika se 

v průběhu roku 2013 vymanila z recese a během roku 2014 její výkonnost rostla. 

Ke zpomalení tempa růstu HDP došlo v roce 2016. To bylo zapříčiněno zejména 

poklesem cen ropy na světových trzích což se promítlo do spotřebitelských cen i cen 

průmyslových výrobců. V roce 2018 se HDP zvýšil pouze o 2,9 % oproti výraznému 

růstu v roce 2017. Důvodem byla zejména očekávaná světová ekonomická recese 

a ekonomické predikce hrozící příchodem krize z německé ekonomiky, na kterou je 

česká ekonomika úzce navázána. Svoji roli bezpochyby sehrála i očekávání ohledně 

odchodu Velké Británie z Evropské unie., tzv. BREXITU. Vývoj HDP je znázorněn 

v grafu č. 1, kde lze pozorovat nárůst mezi roky 2013 a 2014 zmíněná vychýlení 

v letech 2016 a 2018. 

Graf č. 2: Meziroční změna HDP v letech 2013–2018 v relativním vyjádření38 

 

 
37 Vlastní zpracování dle údajů z ČSÚ, ©2019 
38 „Tamtéž" 
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Podíl cestovního ruchu na celkovém HDP České republiky se za sledované období 

pohybuje těsně pod 3 % a dá se říci, že neustále mírně roste. To je vidět zejména 

v absolutním vyjádření podílu cestovního ruchu na celkovém HDP. 

Tabulka č. 3: Hrubý domácí produkt v cestovním ruchu v mil. Kč39 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

HDP ČR v mil. Kč 4 098 128 4 313 789 4 595 783 4 767 990 5 047 267 5 323 5560 

HDP cestovního 

ruchu v mil. Kč 117 932 117 878 126 397 138 926 148 620 152 581 

Podíl cestovního 

ruchu na HDP ČR 2,88 2,76 2,77 2,90 2,94 2,90 

Nutno však poznamenat, že na HDP cestovního ruchu má vliv zejména spotřeba 

cestovního ruchu příjezdového a domácího. Výjezdový cestovní ruch, tedy i aktivity 

cestovní kanceláře Zebra, má na HDP opačný vliv. Spotřeba výjezdového cestovního 

ruchu, tedy výdaje rezidentů České republiky v zahraničí má následující vývoj: 

Tabulka č.4: Zahraniční výdaje rezidentů ČR40 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Celkové výdaje v zahraničí (v mil. 

Kč) 61 987 62 379 63 852 71 282 75 475 83 457  

Výdaje za služby CK/CA (v mil. 

Kč) 2 163 2 216 2 281 2 460 2 625 2 702  

Podíl výdajů za služby CK/CA na 

celkových výdajích v zahraničí v % 3,49 3,55 3,57 3,45 3,48 3,24  

Z tabulky je zřejmé, že spotřeba ve výjezdovém cestovním ruchu stále roste, stejně jako 

podíl využívaných služeb CK/CA. Podíl služeb CK/CA však tvoří necelý 4 % podíl na 

celkových výdajích rezidentů ČR v zahraničí. Dle ČSÚ výdaje na služby CK/CA 

odpovídají maržím cestovních kanceláří, agentur či průvodců. Nelze tedy s jistotou říci, 

zdali se jedná o navýšení marží cestovními kancelářemi u nabízených zájezdů, či zdali 

se jedná o větší zájem o tyto služby. Pokud by se jednalo o zvýšení zájmu o služby 

cestovních kanceláří a agentur, může to být způsobeno i tím, že část obyvatel preferuje 

dražší či delší nebo komfortnější zájezdy. Současný trend v cestování vypovídá 

i o oblibě v cestování tzv. "na vlastní pěst" bez zajištění služeb přes cestovní kancelář či 

agenturu. 

 
39 Vlastní zpracování dle údajů z ČSÚ, ©2019 
40 „Tamtéž" 
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b) Inflace 

Cestovní kancelář musí monitorovat a včas reagovat na růst inflace, která ovlivňuje růst 

cen, a to především vstupů potřebných pro činnost cestovní kanceláře. Pokud by míra 

inflace meziročně rostla příliš rychle, cestovní kancelář musí toto hledisko zapracovat 

do tvorby ceny za své produkty (zájezdy). V opačném případě by docházelo ke 

snižování marží dosažených z realizovaných zájezdů. Znalost vývoje inflace je tak 

důležitá pro plánování a kalkulace zájezdů. Cestovní kancelář musí s touto informací 

pracovat v dostatečném časovém předstihu. Nabídku svých zájezdů na následující 

sezónu včetně cen chystá předem. Následná úprava cen stanovených na základě 

kalkulace by byla velmi složitá, administrativně náročná. Zajisté by byla doprovázena 

náročnou argumentací, která by zdůvodňovala navýšení cen zájezdů již přihlášeným 

i budoucím zákazníkům provázenou jejich velkým nepochopením či nesouhlasem. 

Výsledkem takovéto akce ze strany zákazníka by mohla být i volba nabídky 

konkurenční cestovní kanceláře. 

Tabulka č. 5: Vývoj míry inflace41 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Míra inflace  1,40 0,40 0,30 0,70 2,50 2,10 

Z tabulky vývoje inflace za sledované období je patrné, že v České republice je aktuálně 

nízká míra inflace. Cenová hladina v ČR tak byla za sledované období stabilní. Na tento 

vývoj nejsou cestovní kanceláře nuceny přehnaně reagovat. Nicméně nic to nemění na 

faktu, že inflaci je třeba neustále sledovat a monitorovat. 

c) Úroková míra 

Změny úrokových sazeb na podnikání v oblasti cestovního ruchu mají stejný dopad jako 

na kterékoliv jiné oblasti podnikání. Úrokové sazby se týkají zapůjčeného cizího 

kapitálu a následné hospodaření s ním. Tato oblast se analyzované cestovní kanceláře 

netýká, protože cestovní kancelář Zebra s. r. o. nevlastní žádný úročený zápůjční 

kapitál. Až v okamžiku, kdy by byla nucena použít k financování své činnosti úročený 

cizí kapitál, musela by začít pracovat s aktuální úrokovou mírou. 

  

 
41 Vlastní zpracování dle Kurzy.cz [online], ©2000-2019 
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d) Nezaměstnanost a reálné mzdy 

Cestovní ruch však zajisté ovlivňují ukazatele nezaměstnanosti a reálných mezd. Ty 

udávají finanční možnosti potenciálních zákazníků cestovní kanceláře. 

Tabulka č. 6 podává přehled o vývoji nezaměstnanosti a průměrné reálné mzdy během 

sledovaného období v České republice. 

Tabulka č. 6: Vývoj míry nezaměstnanosti42 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Míra nezaměstnanosti 7,00 6,10 5,00 4,00 2,90 2,20 

Index průměrné reálné mzdy 98,50 102,50 102,90 103,70 104,20 105,30 

Nezaměstnanost ve sledovaném období klesá. To zajisté ovlivňuje růst úrovně české 

ekonomiky ve sledovaném období. V mezinárodním srovnání má ČR nejnižší úroveň 

nezaměstnanosti z celé EU. Index průměrné reálné mzdy naopak roste. Opět lze najít 

souvislost s růstem české ekonomiky ve sledovaném období. Česká ekonomika se 

během sledovaného období dostávala na vrchol ekonomického hospodářského cyklu. 

S rostoucím výkonem české ekonomiky je potřeba stále více pracovních míst a tím roste 

i poptávka po zaměstnancích ze strany firem. Zaměstnance je následně nutné si udržet, 

a to především náležitým oceněním. To vykazuje i růst průměrné reálné mzdy, kdy 

firmám rostly mzdové náklady na zaměstnance. S růstem osobních a mzdových nákladů 

sice souvisí snižování dosaženého zisku firem, ale z pohledu zaměstnanců roste kupní 

síla obyvatelstva. Růst kupní síly obyvatelstva vede k tomu, že lidé utrácejí své 

prostředky více za spotřebu. Z pohledu cestovní kanceláře je toto pozitivní růst. 

Současný trend vypovídá o tom, že čas strávený produktivně v práci si chtějí 

vybalancovat odpočinkem ve svém volném čase. Jednou z forem, kterou pracující volí 

je volný čas spojený s čerpáním nových zážitků a poznávání nových míst. To opět velmi 

nahrává firmám působícím v cestovním ruchu. 

e) Směnné kurzy 

Pracovat se směnnými kurzy je pro podniky spolupracujícími se zahraničním nezbytnou 

nutností. U cestovních kanceláří, které pořádají výjezdové zájezdy do zahraničí tvoří 

nákladové položky v cizích měnách velký podíl na celkových nákladech společnosti. 

Jinak tomu není ani v případě cestovní kanceláře Zebra s. r. o.. V závislosti na 

 
42 Vlastní zpracování dle údajů z ČSÚ, ©2019 
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destinacích nabízených cestovní kanceláří pracuje především s kurzem eura 

a amerického dolaru. Vývoj těchto měn ve sledovaném období je shrnutý v následující 

tabulce. 

Tabulka č. 7: Vývoj kurzů 2013–201843 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Roční průměr USD/CZK 19,564 20,745 24,599 24,431 23,381 21,735 

Roční průměr EUR/CZK 25,974 27,533 27,283 27,033 26,330 25,643 

Česká koruna vůči americkému dolaru během sledovaného období nejprve oslabovala. 

Až do roku 2016 musela cestovní kancelář za služby pořízené ze zahraniční v dolarech 

platit více. To se projevilo na tvorbě cen zájezdů v letech 2015 a 2016. Pro zachování 

stávající marže musely být ceny nabízených zájezdů přepočítány a upraveny. Od roku 

2017 česká korouna vůči americkému dolaru začala opět posilovat. Cestovní kancelář 

tak za služby nakoupené ze zahraničí platí méně. 

Podobný vývoj zaznamenal i kurz eura vůči české koruně. I na cestovní kancelář 

dolehly intervence ČNB zahájené v listopadu 2013, ukončené až v roce 2017. Vlivem 

intervencí ČNB oslabila česká koruna vůči euru na 27,00 CZK/EUR. Cestovní kancelář 

musela na tuto situaci reagovat a proti kurzovému riziku se zabezpečit. Stejně jako 

u změn amerického dolaru proběhly opravy a přepočty kalkulací a navýšení cen zájezdů 

za účelem udržení stávajících marží. Druhým krokem v boji proti kurzovému riziku 

bylo uzavření forwardových obchodů s finanční společností, přes kterou cestovní 

kancelář provádí většinu svých plateb do zahraničí. Tímto se snažila eliminovat kurzové 

ztráty z realizovaných plateb v eurech. 

3. Sociální faktory 

Analýzu sociálních faktorů nelze při posuzování externího prostředí firmy cestovní 

kanceláře vynechat. Sociální faktory jsou provázány jak s ekonomickými, tak 

politickými faktory. Jejich role je důležitá při oslovování a získávání zákazníků. 

Jedním ze stěžejních sociálních faktorů je demografický vývoj obyvatelstva. Přírůstek 

obyvatelstva znamená pro cestovní kanceláře větší množství potenciálních zákazníků.  

  

 
43 Vlastní zpracování dle Kurzy.cz [online], ©2000-2019 
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Počet obyvatel v ČR dlouhodobě roste, jak ukazuje graf č. 3. 

Graf č. 3: Vývoj počtu obyvatel ČR 2013–201844 

 

Dalším důležitým sociálním faktorem majícím vliv na akvizici potenciálních zákazníků 

je struktura obyvatelstva. Od struktury obyvatelstva na sledovaném trhu se odráží 

složení a povaha nabízených služeb cestovní kanceláře. Každá věková skupina 

obyvatelstva bude míst svá specifická přání a potřeby. Na cestovní kanceláři je, aby 

dokázala tato přání a potřeby jednotlivých věkových skupin odhadnout, rozeznat 

a přizpůsobit jim svoji nabídku. Jiná přání a potřeby bude mít skupina staršího 

obyvatelstva, která bude preferovat méně fyzicky náročné aktivity. Jiné služby cestovní 

kanceláře bude vyhledávat skupina obyvatelstva rodin s dětmi, která se zaměří 

především na dosažitelný komfort pro děti v rámci zájezdu. Jiné představy o trávení své 

dovolené má i skupina mladších zákazníků, který volí mezi komfortní či dobrodružnou 

a fyzicky náročnější verzí dovolené. 

Ani České republice se nevyhýbá změna v populační struktuře obyvatelstva, ze které je 

patrné, že populace v České republice stárne, jak uvádí graf č. 4. 

  

 
44 Vlastní zpracování dle údajů z ČSÚ, ©2019 
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Graf č. 4: Vývoj populace v České republice v relativním vyjádření45 

 

V rámci sociálních faktorů je na místě zaobírat se i životním stylem a módními trendy 

v oblasti cestování. Po mnohaleté izolaci a otevření hranic nastal v 90. letech obrovský 

zájem o cestování do zahraničí. Finanční situace obyvatelstva v 90. letech však 

směřovala zájem o cestování především do blízkých a dá se říci i známých destinací. 

Velký boom tak zažívaly především pobytové zájezdy do zemí bývalé Jugoslávie, 

především Chorvatska, či Bulharska. U poznávacích zájezdů dominovaly kratší 

(několika denní či jednodenní) zájezdy za hranice západních sousedů (Rakousko, 

Německo, Itálie) spojené většinou s nákupy spotřebního zboží. S rostoucím zájem 

o cestování rostla i nabídka cestovních služeb. Trh cestovního ruchu se začal 

diverzifikovat. Postupně začalo docházet k tomu, že potřeba obyvatelstva v podobě 

„standardních" pobytových zájezdů začala být nasycena. Zájem zákazníků se na začátku 

nového tisíciletí začal obracet ke vzdálenějším a dosud „neznámým" destinacím. 

Cestovní kanceláře na tyto podněty musely slyšet a včas na ně reagovat. Rozmach tak 

zažívají cestovní kanceláře outdoorového typu jako je i cestovní kancelář Zebra. Ani 

světové hospodářské krize v letech 2008 a 2012 neovlivnily chuť a zájem obyvatelstva 

cestovat do vzdálených destinací. Zvyšující se životní úroveň, módní trendy i životní 

styl zákazníků udávají poptávku i v cestovním ruchu. Zákazník je čím dál náročnější. 

Z jednoduchých dobrodružných cest pod stanem se přesouvá do komfortních 

 
45 Vlastní zpracování dle údajů z ČSÚ, ©2019 
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ubytovacích zařízení. Je ochoten si připlatit za pohodlnější cestování a všeobecný 

komfort v rámci zájezdu.  

Tabulka č. 8: Přehled příjmů obyvatelstva a výdajů na komplexní dovolenou 

v Kč46 

Průměrný ukazatel za rok v Kč 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Čistý příjem / osobu 154 962 158 678 163 045 170 483 178 036 188 860 

Výdaj na dovolenou / osobu 2 706 2 782 2 662 2 814 2 866 3 126 

Údaje zveřejněné ČSÚ vypovídají nejen o zvyšujících se příjmech domácností, ale 

i o rostoucích výdajích, které domácnosti vynakládají na své volnočasové aktivity 

v podobě dovolených. Jednoznačně lze říci, že zájem o cestování a ochota obyvatelstva 

vydávat své finanční prostředky za dovolené ve sledovaném období rostli. Důvod je 

možné spatřovat ve stále hektičtějším pracovním tempu a rostoucích nárocích na 

pracovní výkon. Snahou obyvatelstva je kompenzace tohoto trendu v podobě využití 

svého volného času na maximum, především ve formě sbírání zážitků a poznávání 

nových míst. 

4. Technické a technologické faktory 

Cestovní kancelář patří mezi podniky nabízející služby, tedy nevýrobní podniky. Jejich 

činnost je tak v oblasti technických a technologických faktorů ovlivněna minimálně. 

Zásadním technologickým faktorem důležitým pro fungování cestovních kanceláří je 

internet. Ten slouží jako nástroj pro překonávání vzdáleností mezi cestovní kanceláří 

a jejími zákazníky stejně jako mezi cestování kanceláří a jejími obchodními partnery. 

Díky internetu nemusejí zákazníci osobně cestovat do sídla cestovní kanceláře a veškeré 

záležitosti potřebné k absolvování zájezdu mohou vyřídit pomocí internetu. Stejně jako 

pro cestovní kancelář jde o velké zjednodušení sjednávat kontrakty a služby 

s obchodním partnerem z druhého konce světa pomocí internetu. Internet tak bezesporu 

šetří všem zúčastněným subjektům čas i náklady. Rostoucí vliv internetu je v oblasti 

podnikání nesporný. Cestovní kanceláře na toto musejí správně reagovat. Na místě je 

tak vývoj „online cestovní kanceláře“. Rekonstrukce webových stránek s aktuální 

nabídkou zájezdů a propojení na informační či rezervační systém cestovní kanceláře je 

v dnešní době nutností i konkurenční výhodou. Velký rozmach v rámci internetu 

 
46 Vlastní zpracování dle údajů z ČSÚ, ©2019 
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začínají zaujímat i sociální sítě. Ty znamenají pro cestovní kanceláře především 

významný nástroj propagace a informační distribuční kanál. 

V rámci cestovního ruchu jsou aktuálně hojně využívání elektronické rezervační 

systémy, např.: Galileo, Amadeus či Mevris. 

5. Ekologické faktory 

Cestovní kanceláře nejsou podniky výrobního charakteru. Ekologické faktory týkající se 

ochrany životního prostředí se jich proto tolik netýkají. K ochranně životního prostředí 

může cestovní kancelář přispět např. formou používání ekologičtějších materiálů či 

ekologičtějšího nakládání s odpady. 

Důležitou roli pro cestovní kancelář však hraje životní prostředí a klima destinací, které 

nabízí. Příroda, prostředí a klima nabízené destinace je pro turisty jeden z rozhodujících 

faktorů při výběru dovolené. 

2.2.2 Porterova analýza pěti sil 

Na českém trhu se nyní nachází cca 833 cestovních kanceláří. Přestože ročně několik 

desítek cestovních kanceláří vznikne, jejich počet se od roku 2012, kdy bylo na trhu 

1092 aktivních cestovních kanceláří, postupně snižuje. Tento vývoj lze hodnotit jako 

pozitivní, protože trh se tímto pročišťuje. Snižování počtu cestovních kanceláří je do 

jisté míry způsobeno bariérami vstupu do tohoto odvětví v podobě legislativních úprav 

cestovního ruchu. 

V počtu prodaných zájezdů je opačný trend. V České republice dochází v posledních 

letech k oživení cestovního ruchu. Může za to velkou měrou nárůst zaměstnanosti 

a mezd, jež zvyšuje kupní sílu a spotřebu domácností. Růst cestovních ruchu je 

i celosvětový fenomén. Rok 2018 byl již devátým rokem nepřetržitého růstu cestovního 

ruchu ve světe. Důvodem je bohatnutí obyvatel, dostupnější létání i víza a lepší 

technologie. 

1. Analýza konkurence 

Pro srovnání (benchmarking) cestovní kanceláře s jejími konkurenty byly podle typu 

a rozsahu nabízených služeb zvoleny následující cestovní kanceláře. Hlavním kritériem 

volby konkurence byla nabídka zájezdů s přídavkem „poznávací“. Tedy cestovní 
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kanceláře, které nabízejí poznávací či outdoorové zájezdy obdobného typu jako CK 

Zebra. Hodnocenou společnost nelze srovnávat s cestovními kancelářemi, které nabízejí 

i pobytové zájezdy. Tento typ zájezdů společnost Zebra nenabízí. Proto by rozsah a typ 

nabízených služeb nebyl srovnatelný.  

Ekonomická analýza konkurence bude provedena v interní analýze. 

CK Adventura47 

a) typy pořádaných zájezdů 

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře Adventury představují 3 hlavní směry: poznávací 

zájezdy, turistické zájezdy a zájezdy na kole. CK Adventura má i svoji incomingovou 

sekci, která láká zahraniční návštěvníky k cestám po České republice, zejména po 

Praze. Oproti CK Zebra má i širší záběr v pořádaných zájezdech. CK Adventura se 

nespecializuje pouze na země mimo EU, ale nabízí i zájezdy v rámci Evropy. Na své si 

u CK Adventury přijdou příznivci cyklistických nebo lyžařských zájezdů po celém 

světě, nejen v Evropě. Tento typ zájezdů CK Zebra vůbec nenabízí.  

Výhodou CK Zebra oproti CK Adventura je širší a detailnější nabídka poznávacích 

zájezdů ve světě. CK Zebra nabízí zájezdy i do méně známých a méně preferovaných 

destinací či destinací v nabídkách jiných cestovních kanceláří neobvyklých. Tyto 

neobvyklé destinace si může dovolit nabídnout z titulu osobní zkušenosti a znalosti 

dané destinace 

b) cena a délka poznávacích mimoevropských zájezdů 

Co se týče mimoevropských destinací, jsou zájezdy délkou, cenou i programem 

srovnatelné s nabídkou CK Zebra. 

CK S.E.N.48 

a) typy pořádaných zájezdů 

Cestovní kancelář S.E.N. byla založena jako outdoorová cestovní kancelář zaměřená na 

cyklistiku, rafting a turistiku. Od roku 2002 se začala orientovat i na exotiku 

 
47 Vlastní zpracování dle informací na webových stránkách CK Adventura. ©2019 [cit. 2019-09-20]. 

Dostupné z www.adventura.cz 

48 Vlastní zpracování dle informací na webových stránkách CK SEN. ©1993-2019 [cit. 2019-09-20]. 

Dostupné z www.cksen.cz 
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a poznávací zájezdy plné zážitků se službami i pro náročnější klienty. Aktuálně nabízí 

poznávací zájezdy v kategoriích: Komfort – nejvyšší kvalita, Family – rodinná 

dobrodružství a Expedice – dávka dobrodružství. 

Za výhodu u CK S.E.N. lze považovat pořádání poznávacích zájezdů nejen v rámci 

mimoevropských destinací, ale i v rámci Evropy. V nabídce méně obvyklých destinací 

jsou obě cestovní kanceláře srovnatelné. Jak CK Zebra, tak CK S.E.N nabízejí 

poznávací zájezdy do méně navštěvovaných destinací doprovázených kvalifikovanými 

odborníky na danou oblast.  

b) cena a délka poznávacích mimoevropských zájezdů 

Nabídka mimoevropských poznávacích zájezdů CK S.E.N. je srovnatelná nejen ve své 

délce, ale i v ceně a skladbou programu s nabídkou zájezdů CK Zebra.  

CK Nomád49 

a) typy pořádaných zájezdů 

Cestovní kancelář Nomád nabízí poznávací zájezdy do celého světa. Stejně jako dva 

předchozí konkurenti se CK Nomád neorientuje pouze na poznávací zájezdy do zemí 

mimo Evropu, ale nabízí i evropské destinace. Širší nabídku zájezdů má stejně jaké 

první konkurent CK v nabídce cyklistických zájezdů. Oproti CK Adventura ale nabízí 

cyklistické zájezdy pouze v rámci Evropy. Jediným rozdílem je v nabídce poznávacích 

zájezdů u CK Nomád je, že CK Nomád nenabízí poznávací zájezdy v kategorii 

komfortněji. Zaměřuje se spíše na expediční charakter cest, s nižší úrovní služeb, 

zejména v oblasti ubytování a dopravy. 

b) cena a délka poznávacích mimoevropských zájezdů 

Ani v případě CK Nomád nelze u poznávacích zájezdů mimo Evropu uvažovat o nějaké 

cenové konkurenci. Ceny i délky i skladba programu nabízených zájezdů v oblasti méně 

komfortní kategorie se pohybují na stejné úrovni jako u CK Zebra i ostatních 

konkurentů. 

V oblasti distribuce nabízených zájezdů, jsou na tom všechny hodnocené cestovní 

kanceláře podobně. Vzhledem k dynamickému vývoji technologií a důležitosti internetu 

 
49 Vlastní zpracování dle informací na webových stránkách CK Nomád. ©2019 [cit. 2019-09-20]. 

Dostupné z www.nomad.cz 
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v životě potenciálních zákazníků musely všechny reagovat na aktuální požadavky trhu 

cestovních ruchu. Všechny zvládly reagovat a upravit především nabídku zájezdů 

prostřednictvím svých webových stránek. Webová nabídky CK Advenura, CK S.EN. 

i CK Zebra je graficky dobře zpracovaná, přehledná a jednoduchá v navigaci zákazníka. 

Méně přehledné a graficky hodně stísněně působí webové stránky CK Nomád. 

2. Hrozba vstupu nové konkurence 

Bariéry vstupu do odvětví cestovního ruchu se dají nazvat specifickými. Z hlediska 

nákladů na vstup do odvětví lze cestovní ruchu považovat za bezbariérový. Ke zřízení 

provozování cestovní kanceláře není potřeba vysoký počáteční kapitál na pořizování 

nákladného dlouhodobého majetku ve srovnání např. s výrobními podniky. Tím se 

hrozba vstupu konkurence zvyšuje. Jako podnik poskytující služby nemá potřebu ani 

žádné vysoké výše počátečního oběžného majetku nepeněžní povahy. Fixní náklady pro 

vstup do odvětví tedy nelze považovat za bariéru. Struktura odvětví není rovněž 

faktorem zvyšujícím bariéru vstupu nových firem do odvětví. V oblasti cestovního 

ruchu existuje téměř dokonalá konkurence. Další oblastí, kterou nelze považovat za 

bariéru vstupu do odvětví jsou úspory z rozsahu, ani komplikované napojení na 

distribuční kanály. 

Za bariéru vstupu do odvětví lze považovat vysoký stupeň regulace tohoto odvětví. 

K zahájení podnikání je třeba získat nejprve koncesi. Udělení koncese doprovází 

splnění specifických požadavků dle živnostenského zákona. 

Důležitou podmínkou pro udělení koncese je sjednání povinného pojištění proti úpadku 

společnosti. Bez této pojistky cestovní kancelář nemůže provozovat svoji činnost. 

Pojištění proti úpadku cestovní kanceláře je velkou finanční zátěží a pojišťovací 

společnosti, vlastníci licencí k udělování této pojistky, si z důvodu vysokého rizika 

rovněž kladou vysoké nároky k uzavření těchto pojistek. Z tohoto důvodu lze tuto 

skutečnost považovat za jednu z nejdůležitějších bariér pro vstup nových firem do 

odvětví 

Z analýzy konkurentů cestovní kanceláře lze vyčíst i další možnou bariéru vstupu do 

odvětví. A tou je cenová bariéra. Jak bylo uvedeno výše, všichni sledovaní konkurenti 

nabízejí svým klientům podobné cenové podmínky. Vzhledem k délce své činnosti 

a dosaženému postavení na trhu si mohou svým klientům dovolit nabízet i různé slevy. 
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Pro nově vstupující cestovní kancelář na trh by bylo obtížné se prosadit v oblasti cenové 

konkurence v podobě stejných cen jako má zavedená konkurence a zároveň s vysokými 

investicemi do své propagace. 

Jako poslední bariéru vstupu do odvětví cestovního ruchu je nutné zmínit know-how již 

zavedených a dobře situovaných cestovních kanceláří. Cestovní kanceláře s výbornou 

znalostí nabízených destinací, kvalifikovanými, odbornými a spolehlivými 

spolupracovníky v podobě průvodců mají již vybudované dostatečné a spolehlivé 

postavení u svých subdodavatelů a tím pádem mají i vyšší vyjednávací sílu vůči svým 

dodavatelům než nově vzniklá a neznámá cestovní kancelář. To vše je myšleno na 

úrovni České republiky. Do budoucna lze očekávat vstup zahraničních cestovních 

kanceláří na trh, či zahraničních účasti (investory) v českých cestovních kancelářích. 

3. Hrozba substitutů 

Zákazníci CK jsou často limitováni výší své roční dovolené, které si v zaměstnání 

mohou dovolit a rozdělují si ji tak mezi různé typy svých volnočasových aktivit. Za 

substitut k poznávacím zájezdům CK Zebra je možné považovat jakoukoliv vícedenní 

volnočasovou aktivitu. Jedná se zejména o pobyty na horách spojené s lyžováním nebo 

turistikou, cyklistické výlety, kulturní vícedenní aktivity, euro víkendy apod.. 

Novinkou v oblasti zajištění zájezdů do zahraniční je nabídka služeb průvodců 

cestovního ruchu, kteří nemají koncesovanou licenci. Zpravidla na svých webových 

stránkách nabízejí zajištění všech služeb, které je nutné dělat při přípravě zájezdu. 

Klienti si však za tyto služby platí sami až na místě, samostatně nakupují letenky 

a průvodci platí jen za jeho organizační služby během cesty. De facto se jedná o zájezd, 

ale i z legislativního hlediska je to nenapadnutelné. Cena je samozřejmě také nižší, 

protože se neplatí například pojištění proti úpadku či chod celé cestovní kanceláře. Pro 

klienty to však znamená vysoké riziko v tom, že v případě provozního výpadku tohoto 

průvodce nemá, kdo organizovanou cestu zajistit. 

Rozšířením internetu přispělo k jednoduššímu porovnání konkurenčních nabídek 

jednotlivých CK. Klienti neporovnávají jen cenu, ale i termín, kvalitu služeb, recenze na 

průvodce atd.. Internet stojí i za tím, že již není žádný problém zakoupit si samostatnou 

letenku, půjčit si automobil v zahraničí, zajistit si ubytování přes různé portály. Stejně 

tak vyhledat místní cestovní kancelář, která zajistí služby, dnes již nepředstavuje žádnou 
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bariéru. Jedním z rozhodujících faktorů k využívání těchto substitutů je jazyková 

bariéra. I CK Zebra má klienty, kteří do Asie pojedou vždy samostatně, ale do Afriky či 

jižní Ameriky volí cestu zajištěnou cestovní kanceláří. 

4. Vyjednávací síla dodavatelů  

Cestovní kancelář Zebra pracuje s několika skupinami dodavatelů: 

a) Letecké společnosti 

CK Zebra nevyužívá při organizaci žádného ze svých zájezdů charterových letů. Na poli 

charterových letů je nejvyšší tlak, protože v ČR dominuje pouze jedna společnost, 

Travel service. CK Zebra má tu výhodu, že může zajišťovat leteckou dopravu 

u běžných leteckých dopravců a snažit se pro sebe získat lepší cenu. Při výběru 

leteckého spojení pro klienta hrají důležitou roli tři faktory. Renomovanost letecké 

společnosti, plynulost spojení (jeho délka) a v neposlední řadě cena. Letecké společnosti 

někdy nejsou ochoty vyjít vstříc s cenou, ale jsou ochoty cestovní kanceláři vyjít vstříc 

s podmínkami rezervace, vystavení letenek, možností změn a storna za letenky. 

b) Hotely a jiná ubytovací zařízení, místní přepravci 

CK Zebra využívá při zajištění ubytovací a přepravních služeb dlouhými roky 

prověřené hotely, ubytovací zařízení a přepravce. Snaží se vybírat kvalitní ubytovací 

zařízení i spolehlivé dopravce a zjistit nulové zvyšování cen oproti předchozí sezóně. 

Rozhodující faktor je vždy množství klientů, které v daném hotelu CK ubytuje či pro 

které je zajišťována přeprava. Vyjednávací síla cestovní kanceláře je v tomto případě na 

dobré úrovni. Při navýšení ceny či nabízených, pro CK nevýhodných, podmínek není 

problém najít v dané destinaci jiného dodavatele se službami stejné úrovně, ochotného 

vyjít CK vstříc co se týče ceny i úrovně nabízených služeb. Dopad na cenu zájezdů má 

tak změna dodavatele ubytování či dopravy minimální. Případné navýšení nákladů 

v zahraničí nesmí celkově snížit kalkulovanou marži ze zájezdu, například je-li lepší 

cena letenky, než uvedena v kalkulaci, pak může být vyšší cena za ubytování nebo jinou 

použitou dopravu. 
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c) Partnerské cestovní kanceláře v dané destinaci 

Velkou většinu zájezdů má CK Zebra dnes již zajištěnou tzv. na klíč. Tzn. jedna 

zahraniční společnost se stará o zajištění všech služeb potřebných pro absolvování 

zájezdu – ubytování, doprava, služby místních průvodců, stravování apod. CK Zebra 

pracuje se zeměmi třetího světa, kde princip smlouvání je v odvětví cestovního ruchu 

běžnou záležitostí. Velkou pozornost je třeba věnovat pravidelnému meziročnímu 

nenápadnému zdražování služeb, které způsobuje růst celosvětového cestovního ruchu. 

Velkou konkurencí zde je masivní nárůst cestovního ruchu především ze zemí jako je 

Čína či Indie. 

d) Průvodci zájezdu 

Posledním důležitým faktorem jsou i čeští průvodci na zájezdech. Jejich konkurence je 

velká. CK Zebra spolupracuje s osvědčenými průvodci, které motivuje nejen 

pravidelnými a mimořádnými odměnami. Není výjimkou, že kvalitní průvodci nabízejí 

své služby CK Zebra a přecházejí od konkurenčních cestovních kanceláří na základě 

recenzí mezi sebou, protože CK Zebra platí mezi průvodci za renomovanou společnost. 

5. Vyjednávací síla odběratelů 

Zákazníci CK Zebra jsou buď jednotlivci, dvojice nebo menší skupinky. Neexistuje zde 

jeden či několik velkých stálých zákazníků, kteří by tvořili podstatnou část odběratelů 

a ovlivňovali tak fungování cestovní kanceláře. Silná vyjednávací pozice odběratelů 

(zákazníků) je však dána skutečností, že přechod k produktu konkurenční CK či 

substitutu není pro zákazníka žádnou zatěžující záležitostí. Vyjednávací sílu odběratelů 

podporuje i snadná dostupnost informací o nabídce na trhu skrze internet. Stále 

důležitějším faktorem je možnost zpětné vazby. V současnosti je znatelný narůstající 

trend zajistit si dovolenou individuálně bez služeb cestovní kanceláře či agentury. 

Vyjednávací pozici zákazníků CK Zebra posiluje i vysoká cenová elasticita poptávky po 

cestovních službách. Zákazníci jsou citliví na cenou nabídku u zájezdů nabízených 

cestovní kanceláří. Vzhledem k jednoduchosti zajištění dovolené individuálně bez 

jakékoliv pomoci cestovní kanceláře či agentury a téměř nulovým nákladům přestupu 

k jiné cestovní kanceláři je hrozba ztráty zákazníka vysoká. Tato fluktuace zákazníků 

má následně dopad do marží dosažených z realizovaných zájezdů. Protože výše cen je 

do jisté míra ovlivněna i výší cen podobných konkurenčních zájezdů, je zákazník 



49 
 

motivován k nákupu nabízeného zájezdů jinou formou. Může se jednat o slevový 

program, věrnostní program či například členství v klubu cestovní kanceláře 

s množstvím výhod u jiných subjektů na trhu. 

Tabulka č. 9 uvádí strukturu cest podle preferencí organizačního zajištění cesty klienty. 

Tabulka č. 9: Vývoj počtu delších cest do tuzemska i zahraničí podle organizace50 

Rok Počet cest celkem 

Individuální 

cesty Cesty s CK/CA 

Služby přes 

CK/CA 

2013 11 282 000 8 652 000 2 183 000 271 000 

2014 11 733 000 9 346 000 1 723 000 489 000 

2015 11 290 000 8 920 000 1 741 000 422 000 

2016 12 630 000 10 095 000 1 751 000 548 000 

2017 13 023 000 10 230 000 2 015 000 497 000 

2018 12 874 000 9 954 000 2 174 000 527 000 

2.3 Analýza vnitřního prostředí 

Analýza vnitřního prostředí bude provedena pomocí analýzy „7S" a finanční analýzy 

včetně benchmarkingu s konkurencí a hodnotami v odvětí. 

Analýza „7S" 

Hlavním cílem pojmenování strategie „7S“ je zhodnocení současného stavu řízení CK. 

Hlavní zdroj příjmů pramení z pořádání zahraničních poznávacích zájezdů, ostatní 

činnosti CK pak jen doplňují tuto hlavní činnost zejména z hlediska marketingu 

(pořádání výstav, přednáškové cykly, organizace cestovatelských festivalů apod.). Pro 

zjednodušení se v následujícím pojmenování strategie budu věnovat jen pořádání 

zájezdů. 

  

 
50 Vlastní zpracování dle údajů z ČSÚ, ©2019 
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1. Struktura 

Obrázek 1: Organizační struktura společnosti51 

 

Organizační struktura cestovní kanceláře je založena na lineárním způsobu vedení. 

Neexistuje vysoká hierarchie dle přiřazených kompetencí. Celá organizační struktura je 

založena na vizích a cílech dvojice majitelů, kdy jeden z majitelů je vizionář, který se 

nebojí i velkých změn a vstupu do neprobádaného prostředí, a druhý majitel je hlavní 

výkonnou a řídící složkou, nesoucí odpovědnost za všechny učiněné podnikatelské 

kroky. Jeden bez druhého by nikdy nebyli schopni úspěšně vést tuto společnost.  

Velký důraz je kladen na jednotný přístup vůči klientovi ze strany všech zaměstnanců, 

efektivní využívání výpočetní techniky, správného pojmenování všech organizačních 

procesů, tak aby rozdělaná práce mohla být kdykoliv předána a dokončena jiným 

zaměstnancem. Každý zaměstnanec má určeného svého zástupce, který vykonává 

činnosti v době jeho nepřítomnosti. Díky povaze společnosti, která se specializuje na 

oblast cestovního ruchu a hlavní činností je organizace poznávacích zájezdů, počítá 

vedení společnosti při vytváření struktury organizace s častou nepřítomností 

jednotlivých zaměstnanců.  

Všichni zaměstnanci mají vypracovanou náplň své práce, která je přílohou pracovní 

smlouvy, a s tím související manuál všech činností, které mají na starosti. Je přesně 

dané, co mají za práci, do kdy musí být úkol splněn a komu výsledky své práce 

předkládají. Celá společnost funguje na principu „Co, kdo a do kdy“, jenž určuje, jaký 

 
51 Vlastní zpracování dle interních informací CK Zebra 
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úkol, bude kým vypracován a do jakého data odevzdán. Celá firma funguje formou 

trojsměrné komunikace. Tedy zadá-li někdo úkol, musí mu ten, jemuž byl úkol zadán, 

potvrdit jeho přijetí a pochopení a naopak. Zadávající musí potvrdit stejnému 

zaměstnanci, že dostal zprávu o tom, že úkol přijal a do stanovené lhůty jej splní 

a odevzdá. 

Kontrolní mechanismy, které kontrolují průběh každého úkolu, jsou nastaveny stejným 

způsobem. Management kontroly provádí do značné míry výpočetní technika, kdy 

hlavní informační systém, má integrovanou kontrolu všech procesů v čase, kdy 

automatizovanými připomínkami upozorňuje zaměstnance, že některá činnost nebyla 

ještě splněna. Hlavní kontrolní mechanismus však spočívá v důsledné kontrole 

ekonomických vstupů a výstupů v průběhu času ze strany vedení společnosti. CK 

vykonává pravidelné čtvrtletní uzávěrky, kdy se pravidelně kontroluje hospodářský růst 

CK a případně se přijímají taková opatření, aby byly naplněny stanovené cíle. Cílem 

CK není exponenciální růst množství zákazníků, ale zajistit stabilní hospodářský růst 

společnosti při zachování stávajícího počtu zaměstnanců, lepšího využití 

technologických zdrojů a neodchýlení od vize individuálního přístupu ke klientovi. 

2. Systémy 

Vzhledem k převažující povaze činností, které přinášejí ekonomický zisk společnosti, je 

vedením společnosti kladen důraz na efektivní využívání výpočetní techniky ve všech 

procesech při přípravě zájezdů. Za poslední dva roky došlo k vytvoření nových 

webových stránek, které jsou hlavním prodejním kanálem společnosti u stávajících 

i nových zákazníků a s tím propojené administrativní úkony související s efektivnějším 

využitím dostupných softwarových programů. Díky zavedení nových webových stránek 

a online propojení s vlastním rezervačním systémem CK se administrativní zátěž 

souvisejícím s přihlášením zákazníka na zájezd a jeho celkovém odbavení před 

zájezdem snížila o několik desítek minut. Díky maximálnímu možnému využití 

výpočetní techniky vznikl prostor při stejném počtu zaměstnanců zvládnout odbavení 

více zájezdů za rok a zajistil tam meziroční nárůst klientů téměř o 6 %. 

Ve společnosti je jasné pravidlo, že každá otázka zákazníka musí být odpovězena 

nejpozději do 24 hodin. Cestovní ruch je tak konkurenčně silné prostředí, kdy jedním 

z rozhodujících faktorů úspěchu je rychlost reakce vůči zákazníkovi. Garanti zájezdu 
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mají v pracovním kodexu společnosti uvedeno, že musí odpovědět, a to i v případě, kdy 

neznají přesnou odpověď na poptávku. Učiní tak neprodleně a uvedou dobu, do kdy 

odpověď či vypracovanou nabídku zašlou.  

Vedení společnosti přistupuje k případným chybám velmi racionálně. V okamžiku 

zjištění chyby uvede do chodu mechanismy, aby vzniklé chyby byly, co nejrychleji 

odstraněny za co nejnižších škod. Všichni zaměstnanci jsou při nástupu na svou 

pracovní pozici vyzváni, aby odhalené chyby nepodceňovali a nesnažili se je skrývat. 

Malá chyba může ze zkušenosti bez upozornění narůst do obrovských rozměrů, kdy její 

náprava bude společnost stát násobně vyšší náklady v podobě lidských i finančních 

zdrojů. Zaměstnanec, který svým jednáním škodu způsobil, není veřejně pranýřován 

před ostatními spolupracovníky, ale musí se podílet na odstranění chyby a následně jsou 

nastaveny takové mechanismy, aby se v budoucnu podobných chyb vyvaroval. 

3. Styl 

Styl vedení CK je založen na vysoké míře zodpovědnosti každého jednotlivce. Každý 

z garantů zájezdů, který je v přímém styku se zákazníkem, má vnitropodnikově 

stanovený kodex, kterého se musí držet. Všichni ostatní zaměstnanci zajišťují podpůrné 

prostředí pro vytvoření zájezdu vedený zkušeným průvodcem s cílem, aby se vraceli 

spokojení zákazníci. Společná vize všech pracovníků spočívá v tom, že každý ze 

zaměstnanců chce svoji práci dělat dobře, tak aby byly uspokojeny potřeby všech 

zákazníků. Neexistuje zde ostrá hierarchická zodpovědnost. Garanti i ostatní 

zaměstnanci mají svého jediného přímého nadřízeného, kterým je vedoucí provozu 

cestovní kanceláře a který se zodpovídá následně majitelům celé společnosti. Majitelé 

do značné míry přenechávají kompetence ve vedení a řízení podniku právě vedoucímu 

provozu kanceláře. 

V pracovním prostředí se zachovávají principy demokratického vedení, kdy každý ze 

zaměstnanců má právo vyslovit svůj názor, probrat jej s nadřízeným a najít způsob, jak 

danou věc začlenit do celkového organizačního procesu, tak, aby vedl vždy jen ke 

zlepšení podmínek v práci a k efektivnímu zvládání přiřazených úkolů. Pracovníci 

nesou za své úkoly i za svá rozhodnutí vysokou míru zodpovědnosti. Jen velmi malá 

část pracovních postupů je centrálně zakotvena, a to jen takové činnosti, které si 

vyžadují součinnost jiných pracovníků či celého týmu.  
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4. Sdílené hodnoty 

Zaměstnanci i vedení společnosti sdílí stejné životní hodnoty a vizi, kterou se CK ubírá. 

Zaměstnanci i majitelé společnosti jsou nejen kolegové z práce, ale i skupina přátel, 

která spolu ráda tráví i svůj volný čas. Při výběru nového kolegy či kolegyně přihlíží 

personální oddělení k tomu, aby nebyl nově příchozí schopný jen po pracovní stránce, 

ale aby svou povahou a životním přístupem zapadl do kolektivu, který funguje jako 

dobře promazaný stroj. Personální oddělení nikdy nepřijalo nikoho na žádné pracovní 

místo na základě pouze podané inzerce či pomocí najaté personální agentury. Nově 

příchozí vždy pocházel z okruhu přátel a známých stávajících zaměstnanců, kteří je 

doporučili. Lidé jsou bezesporu nejdůležitějším stavebním prvkem této CK. 

U naprosté většiny zaměstnanců není motivace za dobře odvedenou práci jen v oblasti 

finanční. Motivací je právě i pocit sounáležitosti k dobře zavedené společnosti. 

Zaměstnance práce v CK baví a naplňuje. Management dbá také na dobré proškolení 

stávajících zaměstnanců. Vzhledem k důležitosti efektivně využívat výpočetní techniku 

hradí pravidelná školení svým zaměstnancům v této oblasti. Důraz na kvalitní školení 

klade i v ostatních oblastech, které vyžadují neustálé zvyšování kvalifikace jako 

například účetnictví, reklama, marketing, personalistika a školení spojená 

s implementací nových zákonů ovlivňující podnikání v cestovním ruchu. Vedení 

společnosti používá k motivaci i jiné prostředky, jako jsou plně hrazené zahraniční 

cesty, hrazené sportovní vyžití a společné firemní akce. 

5. Schopnosti 

Výstupem pracovníků CK je bezchybně připravený zájezd, velmi dobrá informovanost 

klienta, co jej na zájezdu čeká, a předané podklady průvodci zájezdu, který celý zájezd 

má na starosti v zahraničí. Důraz je kladen na uspokojení očekávání zákazníka, který 

v okamžiku objednání zájezdu si kupuje vlastně fantazii nebo představu, jak celý zájezd 

proběhne. Mezi jeho představy můžeme zahrnout i dílčí části očekávání: jaká bude 

vlastně navštívená destinace, jací budou další klienti ve skupině, jaký bude přístup 

průvodce, jaká bude celková organizace zájezdu, jak splní jeho očekávání ubytování, 

výběr dopravních prostředků, prostě jaký bude celkový dojem ze zájezdu. Mottem 

všech zaměstnanců CK i průvodců zájezdu je nejen naplnit, ale i překonat zákazníkova 

očekávání. Pracovníci CK očekávání zákazníka mohou ovlivnit zejména pravdivým 
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informováním o zvolené destinaci a odbornou znalostí všech specifik vybraného 

poznávacího zájezdu. 

Jak již bylo uvedeno výše, je odborná znalost a celkové know-how zaměstnanců 

nejdůležitějším výrobním prostředkem. Téměř všichni zaměstnanci jsou absolventi 

některé vysoké školy, hovoří nejméně jedním světovým jazykem a až na výjimky mají 

za sebou dlouholeté působení v zahraničí. Právě dlouholetá zahraniční zkušenost je 

odlišuje od většiny jiných CK. Při prodeji zájezdů platí pravidlo, že každý zájezd někdo 

z pracovníků CK osobně absolvoval, a proto se zvyšuje jejich odborná způsobilost 

v odpovědi na otázky klientů. Zásadou všech zaměstnanců je odpovídat na všechny 

otázky pravdivě a odpovědi si případně s pomocí ostatních kolegů dohledat.  

Za čtvrtstoletí působnosti se z této CK stal i díky schopnosti zaměstnanců uspokojovat 

očekávání svých zákazníků na cestách, jeden z leadrů v oblasti cestovního ruchu 

a poznávacích zájezdů v České republice. Pracovníci CK se snaží maximálně vyhovět 

požadavkům svých zákazníků a za tento individuální přístup si od svých klientů CK 

vysloužila důvěru.  

6. Strategie 

CK má jasně stanovenou strategii. Jedním z cílů je spokojený zákazník, kterému se 

nejen naplnila či dokonce předčila jeho očekávání. Společnosti nejde jen o finanční zisk 

a hospodářský růst, ale naplnění vize, že prožitek cesty může změnit chování a pohled 

na život člověka, který ji absolvoval. Zaměstnanci připravují pro klienty poznávací 

zájezdy plné různorodých zážitků. U většiny klientů dochází během cest k poznání 

nejen památek, ale i místních lidí, kultury a vytvoření přátelských vazeb mezi podobně 

smýšlejícími lidmi.  

Na rozdíl od jiných poznávacích cestovních kanceláří se tato CK snaží naplnit motto: 

malá skupina = více zážitků. Z ekonomického pohledu by bylo zcela jistě výhodnější, 

organizovat s menším úsilím jeden zájezd pro 30 klientů, než dva pro 15. Nicméně 

individuální přístup ke klientům, garance malé skupinky a zkušení průvodci jsou 

nejdůležitějšími důvody, proč si klienti v silně konkurenčním prostředí vybírají služby 

právě této CK. 

Celá snaha vede ke stabilnímu ekonomickému růstu při zachování velikosti společnosti, 

případně jen s nezbytně nutným růstem počtu zaměstnanců vzhledem k rostoucímu 
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počtu zákazníků. Jedním z úkolů při stanovování další strategie by mělo být 

pojmenování ekonomického přínosu z pořádání výstav, přednáškových cyklů 

a cestovatelských festivalů. Nicméně je nutné brát v potaz, že právě synergický efekt 

hlavní činnosti CK a podpůrných marketingových činností v oblasti výstavnictví 

a přednáškové činnosti, je nezpochybnitelný. Klienti CK díky těmto dalším činnostem 

berou její zaměstnance jako zcestovalé odborníky, kteří svoji práci dělají rádi, dobře 

a celým svým srdcem. 

7. Spolupracovníci 

Celá společnost má velmi dobrého týmového ducha. Společným cílem je spokojenost 

zákazníka, která nespočívá jen v tom, že se zákazník vrátil z dobře zorganizovaného 

zájezdu. Ale zejména v tom, že zákazníci této CK se opakovaně vrací, protože prožité 

zážitky na cestách mění jejich náhled na život a chování jich samotných. Zákazníci 

velmi často dávají zpětnou vazbu zaměstnancům i majitelům CK, že podobnou 

dovolenou nezažili, že si na cestách našli nové životní přátele a zejména uvědomění si 

odlišností způsobu života v zemích třetího světa je naučilo pokoře a pochopili, jak dobře 

se nám obecně daří. 

CK má také téměř nulovou fluktuaci zaměstnanců. Vzhledem k povaze zaměstnání, 

tvoří většinu pracovního týmu ženy. Ty odcházejí ze společnosti v době mateřské 

dovolené. Většina z nich se vrací již během mateřské dovolené zpět na zkrácený 

pracovní úvazek. Vedení společnosti preferuje „maminky“ před nástupem nových 

nezaučených zaměstnanců, protože za stejnou časovou jednotku bývalé zkušené 

zaměstnankyně zvládnou větší množství svěřených úkolů. 

Všichni kmenoví zaměstnanci i průvodci zájezdů jsou hrdí na to, že právě v této 

společnosti mohou pracovat. Často se stává, že průvodci do této CK přecházejí od 

konkurenčních cestovních kanceláří, nejen kvůli lepším finančním podmínkám, ale 

zejména kvůli lepší úrovni práce a také z důvodu skvělého kolektivu stejně smýšlejících 

lidí. Vedení společnosti se nikdy neuchýlilo k praktikám „přetahování“ zaměstnanců 

z podobně orientovaných firem. Všechny přestupy byly provedeny z popudu 

zaměstnanců a průvodců nikoliv vedení společnosti. 

Týmový duch a společný cíl je katalyzátorem všech pracovních postupů. Synergický 

efekt je patrný ve všech procesech. Ve srovnání s ostatními podobně velkými CK 
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dosahuje tato společnost větších hospodářských výsledků s podstatně nižším počtem 

zaměstnanců než ostatní obdobně velké CK. 

2.4 Finanční a ekonomická analýza společnosti Zebra 

V této části bude nejdříve uvedena majetková a kapitálová struktura CK, pak provedená 

analýza pomocí finančních poměrových ukazatelů. Výsledky budou porovnané se třemi 

vybranými konkurenčními CK. 

2.4.1 Majetková a kapitálová struktura společnosti 

Majetková struktura za období 2013–2018 je zobrazena v následující tabulce. Údaje 

aktiv z rozvahy za sledované roky jsou vyjádřeny v netto hodnotě. 

Tabulka č. 10: Majetková struktura v tis. Kč52 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 46 917 44 162 46 566 62 056 77 218 83 744 

Dlouhodobý majetek 249 75 58 657 1 402 1 773 

Dlouhodobý nehmotný majetek   0 0 0 836 541 

Dlouhodobý hmotný majetek 249 75 58 657 566 1 232 

Dlouhodobý finanční majetek   0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 35 944 35 628 36 047 48 112 57 794 64 472 

Zásoby 1 965 1 483 1 984 1 815 1 327 1 025 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 6 461 5 409 7 187 11 592 6 132 7 057 

Krátkodobý finanční majetek 27 518 28 736 26 876 34 705 50 335 56 390 

Časové rozlišení 10 724 8 459 10 461 13 287 18 022 17 499 

Z majetkové struktury je patrná obchodní povaha činnosti firmy, kdy největší podíl tvoří 

oběžná aktiva (vždy cca 80 % celkových aktiv). Z oběžných aktiv největší položku tvoří 

krátkodobý finanční majetek (cca 50 % celkových aktiv). Krátkodobý finanční majetek 

je tvořen zejména přijatými platbami od klientů na zájezdy. 

Položka zásob je tvořena prodejem knih či DVD s cestovatelskou tématikou a drobných 

připomínkových předmětů. Z výše této položky lze usoudit, že se opravdu jedná pouze 

o doplňkovou činnost společnosti. Není pro ni nijak významná či zásadní. 

 
52 Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti CK Zebra s. r. o. 
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Položka dlouhodobých pohledávek je ve sledovaných obdobích nulová. Je to dáno 

pohledávkovou politikou společnosti. Pohledávky společnosti jsou tvořeny vystavenými 

fakturami vztahujícími se k zájezdům či propagační činnosti společnosti. Další 

položkou pohledávek jsou poskytnuté zálohy v cizích měnách průvodcům na výdaje 

v rámci realizovaných zájezdů. Tyto zálohy musí průvodci po skončení zájezdu obratem 

vyúčtovat. Nestane se tedy, že by se z poskytnuté zálohy stala dlouhodobá pohledávka. 

Stejně tak faktury vystavené k zájezdům musejí být uhrazeny před začátkem zájezdu. 

S neuhrazenou platbou k zájezdu nelze na zájezd nastoupit. Proto společnost eviduje 

pohledávky pouze s běžnou dobou splatnosti a už vůbec neeviduje pohledávky po 

splatnosti či dokonce pohledávky nedobytné. 

Společnost nemá žádná krátkodobý finanční majetek ve formě cenných papírů určených 

k obchodování. 

Obchodní povaha činnosti společnosti je patrná i z výše dlouhodobého majetku. 

Společnost ke své činnosti nepotřebuje téměř žádná dlouhodobá hmotná aktiva. V jejím 

majetku lze nalézt pouze osobní automobily, exponáty k pořádaným výstavám a kvalitní 

elektroniku jako jsou kamery, dataprojektory či fotoaparáty.  

Nárůst položky dlouhodobého majetku je od roku 2016, kdy byl pořízen další osobní 

automobil. V roce 2018 společnost pořídila pozemek s garáží za účelem parkování 

firemních automobilů. 

V roce 2017 společnost zainvestovala do tvorby nových webových stránek. Důvodem 

bylo udržení své pozice a konkurenceschopnosti na trhu. Webové stránky prošly 

obměnou a byly napojeny na rezervační systém společnosti. 

Nulový dlouhodobý finanční majetek vypovídá o tom, že společnost nevlastní žádné 

podíly v jiných firmách. Zároveň není vlastněna jinou společností. 

Kapitálová struktura zobrazuje zdroje financování společnosti. V tabulce č. 11 jsou 

uvedena pasiva společnosti za období 2013–2018. 
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Tabulka č. 11: Kapitálová struktura v tis. Kč53 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 46 917 44 162 46 566 62 056 77 218 83 744 

Vlastní kapitál 12 528 8 727 13 010 20 936 27 358 30 685 

Základní kapitál 100 100 100 100 100 100 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 
10 10 10 10 10 10 

Výsledek hospodaření minulých let 5 461 5 461 8 617 12 901 20 826 20 826 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+ – ) 
6 957 3 156 4 283 7 925 6 422 9 749 

Cizí zdroje 33 595 34 547 33 039 40 501 49 228 52 186 

Rezervy 0 0 69 59 66 66 

Dlouhodobé závazky 0 80 40 0 190 143 

Krátkodobé závazky 33 595 34 467 32 930 40 442 48 972 51 977 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 794 888 517 619 632 873 

Z pohledu na kapitálovou strukturu je patrné, že společnost využívá ke svému 

financování z větší části cizí zdroje. Ty tvoří ve všech sledovaných letech vždy kolem 

70 % zdrojů financování společnosti. Největší položkou používanou k financování tvoří 

krátkodobé závazky. Ty jsou z více jak 50 % tvořeny přijatými krátkodobými zálohami. 

Přijaté krátkodobé zálohy představují přijaté platby od klientů přihlášených na zájezdy 

pořádané cestovní kanceláří. Tuto strukturu zdrojů k financování opět ovlivňuje 

charakter činnosti společnosti. Cestovní kancelář z plateb na zájezdy, přijatých od 

přihlášených klientů, hradí služby rezervované pro tyto klienty v zahraničí. Rozdíl 

(marže/zisk ze zájezdu) je pak to, co společnost na zájezdu vydělá. Cestovní kanceláře 

tak ze všeho nejvíce operuje a řídí krátkodobé finanční prostředky a krátkodobé 

závazky z obchodních styků. Z dosažených marží hradí veškerý svůj provoz i ostatní 

aktivity pořádané cestovní kanceláří. 

Krátkodobé obchodní závazky používané k financování představují neúročenou část 

cizích zdrojů společnosti. 

Nulové položky krátkodobých i dlouhodobých bankovních úvěrů a výpomocí 

vypovídají o tom, že společnost nečerpá žádný úvěr ani půjčku od jiných osob či 

bankovních institucí. S tím budou dále souviset i nulové nákladové úroky vykázané ve 

Výkazu zisku a ztráty. 

 
53 Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti CK Zebra s. r. o. 
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Z položek vlastního kapitálu stojí za analýzu zejména položka výsledku hospodaření 

běžného období. Z ní lze vyčíst, že společnost ve všech sledovaných letech dosáhla 

kladného výsledku hospodaření. Nutno poznamenat, že za celu dobu existence 

společnosti nebyla zatím ani jednou dosažena ztráta z podnikání. To už samo o sobě 

vypovídá o dobrém hospodaření společnosti. 

Položka výsledek hospodaření minulých let má rovněž stoupající charakter. Společnost 

v letech 2013–2016 rozhodla o nerozdělení dosažených výsledků hospodaření 

společníkům a ponechala je ve společnosti za účelem zajištění dalšího provozu 

společnosti. Vyplacený byl až hospodářský výsledek společnosti dosažený za rok 2017. 

2.4.2 Finanční analýza poměrovými ukazateli včetně benchmarkingu 

Vzhledem k obchodní povaze činnosti společnosti budou zhodnoceny 3 aspekty 

finančního zdraví firmy, a to: 

• rentabilitu, 

• likviditu, 

• finanční stabilitu. 

Poměrové ukazatele aktivity nebudou hodnoceny z následujících důvodů: 

1. V poměru k ostatním činnostem je poměr vlastních zásob zanedbatelný. Činnost 

nákup a prodej zboží je brána pouze jako činnost doplňková. Problematika řízení zásob 

tedy nebude předmětem této práce. 

2. Oblast pohledávek je rovněž bezproblémová. Společnost nemá potřebu řídit 

pohledávky žádným speciálním způsobem. Pouze si hlídá řádnou splatnost pohledávek. 

Bez řádné a včasné úhrady pohledávky není umožněno klientovi odcestovat na zájezd. 

3. Závazky stejně jako pohledávky nepředstavují problematickou oblast v řízení 

společnosti. V rámci zachování dobrých odběratelsko-dodavatelských vztahů musí 

společnost hradit své závazky včas. Společnost si nemůže dovolit neuhradit objednané 

služby, které jsou součástí zájezdu, a tedy služby hrazených klienty. Vedení společnosti 

si zakládá na vykazování nulové výše závazků po splatnosti jako jednoho z pozitivních 

znaků hospodaření společnosti. 
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4. Úroveň dlouhodobého majetku je pro řízení aktivity ve společnosti rovněž 

zanedbatelná. Jak lze vidět z majetkové struktury společnosti, dlouhodobý majetek tvoří 

cca pouze 1 % celkového majetku společnosti ve všech sledovaných letech. 

Vybrané a zpracované poměrové ukazatele jsou srovnány s vybranými konkurenčními 

společnostmi a hodnotami v odvětví. 

Z důvodu nevykazování doporučených hodnot poměrových ukazatelů v oblasti 

cestovního ruchu státními institucemi ani Českým statistickým úřadem byla pro 

hodnocení odvětví použita databáze AMADEUS. V databázi byla vybrána skupina 

společností s následujícími kritérii: 

• země sídla společnosti: Česká republika, 

• obor činnosti: dle NA-CE 79.12 Činnosti cestovních kanceláří, 

• měna: CZK. 

Zveřejněné výsledky společností byly agregovány do jednotného výkazu Rozvaha 

a jednotného výkazu Výkaz zisků a ztráty. Z těchto výkazů byly následně dopočítány 

potřebné poměrové ukazatele.  

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky. 

Vyjadřuje, kolik korun čistého zisku připadá na 1 korunu kapitálu investovaného 

vlastníky společnosti. 

Tabulka č. 12: Rentabilita vlastního kapitálu v %54 

ROE (EAT/VK) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Zebra 55,53 36,16 32,92 37,85 23,47 31,77 

Adventura 0,92 27,82 68,59 81,18 79,90 82,11 

SEN -22,05 -0,71 -114,16 -126,08 138,58 74,50 

Nomád 20,46 26,21 46,61 38,58 31,44 36,67 

Odvětví 14,79 12,14  12,16 16,28 31,37 18,65 

Společnosti dokážou velmi dobře zhodnocovat disponibilní vlastní kapitál. CK S.E.N 

hospodařila ve sledovaném období se záporným vlastním kapitálem z důvodů 

dosahovaných ztrát. Až v roce 2017 dokázala společnost S.E.N. vygenerovat takovou 

výši zisku, která vyrovnala vlastní kapitál do kladných hodnot. U společnosti Zebra je 

 
54 Vlastní zpracování dle účetních výkazů jednotlivých společností a databáze Amadeus 
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vidět klesající hodnoty ROE. Je to zapříčiněno měnícími se hodnotami vlastního 

kapitálu v závislosti na dosaženém výsledku hospodaření a výši nevyplacených podílů 

na zisku majitelům společnosti. 

Rentabilita celkového kapitálu 

Ukazatel ROA odráží celkovou výnosnost kapitálu, bez ohledu a to, z jakých zdrojů 

byly podnikatelské činnosti financovány. Vyjadřuje celkovou efektivnost firmy neboli 

její produkční sílu.55 

Tabulka č. 13: Rentabilita celkových aktiv v %56 

ROA(EBIT/CA) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Zebra 18,49 8,98 11,58 15,78 10,28 14,39 

Adventura 0,10 4,43 8,56 18,55 20,30 9,02 

SEN 2,07 0,09 4,93 3,57 4,58 9,36 

Nomád 16,06 20,48 36,87 29,49 24,65 26,19 

Odvětví  7,15 5,30  5,22  5,82  10,10  5,26 

Společnost Zebra udržuje ve všech sledovaných letech hodnotu nad 10 % s výjimkou 

roku 2014. V roce 2014 došlo k nárůstu cen služeb a snížení dosažených marží, resp. 

provozního zisku téměř o polovinu oproti roku 2013. Pokles v roce 2017 byl zapříčiněn 

vyšší investicí do nových webových stránek společnosti a nárůstem hodnoty 

nehmotného dlouhodobého majetku. Lepší hodnoty ukazatele ROA dosahuje pouze 

společnost Nomád. 

Rentabilita tržeb 

Tržbami se pro účely této práce rozumí tržby za vlastní výrobky a služby a prodej zboží. 

Rentabilita tržeb vyjadřuje, kolik dokáže společnost vyprodukovat „efektu“ na 1 Kč 

tržeb.57(Grünwald) Čím vyšší hodnota ukazatele tím vyšší ceny produktů a nižší 

náklady. 

  

 
55 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2., aktualiz. vyd. Praha: 

Grada, 2008. s. 52-53. ISBN 978-80-247-2481-2. 

56 Vlastní zpracování dle účetních výkazů jednotlivých společností a databáze Amadeus 

57 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Vyd. 2. Praha: 

Oeconomica, 2004. s. 37. ISBN 80-245-0684-X. 
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Tabulka č. 14: Rentabilita tržeb v %58 

ROS(EBIT/Tržby) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Zebra 7,28 3,24 4,54 7,66 5,93 7,79 

Adventura 0,03 1,57 1,45 5,80 6,54 3,09 

SEN 8,91 0,34 39,40 21,32 39,24 44,86 

Nomád 5,01 7,47 11,61 8,75 7,62 9,56 

Odvětví  2,01 1,47   2,24  2,04  3,77  1,84 

Pokles rentability tržeb u společnosti Zebra souvisí s rostoucí nákladovostí 

nakupovaných služeb. Jak bylo zmíněno už u rentability celkových aktiv, v roce 2014 

narostla výkonová spotřeba z důvodů zdražení nakupovaných služeb. Společnost začala 

dosahovat nižších marží z realizovaných zájezdů a musela upravit kalkulace cen 

určitých zájezdů. Na růstu hodnoty nákladů a poklesu zisku měl dozajista vliv i již 

zmíněný pohyb kurzu a oslabení české koruny. Ve srovnání s konkurencí dosahuje 

dlouhodobě relativně stabilní hodnoty, i když nižší než CK Nomád a CK SEN. 

Likvidita 

Likvidita podniku vyjadřuje schopnost podniku hradit včas své platební závazky. 

Nedostatek likvidity může vést k neschopnosti podniku využít ziskových příležitostí 

nebo neschopnosti hradit své běžné závazky, což může vyústit v platební neschopnost 

a vést až k bankrotu.59  

Z důvodu obchodní povahy hodnocených společností a vykázaných nízkých nebo 

nulových stavů pohledávek a zásob bude hodnocena pouze likvidita 1.stupně. 

Likvidita 1. stupně 

Posuzuje pouze nejlikvidnější položky oběžných aktiv a tím jsou peněžní prostředky. 

Pod tímto pojmem si lze představit sumy peněz na bankovních účtech, či pokladnách, 

ale také volně obchodovatelné cenné papíry a šeky.  

  

 
58 Vlastní zpracování dle účetních výkazů jednotlivých společností a databáze Amadeus. 

59 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2., aktualiz. vyd. Praha: 

Grada, 2008. s. 52-53. ISBN 978-80-247-2481-2. 
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Tabulka č. 15: Likvidita 1. stupně60 

L1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Zebra 0,82 0,83 0,82 1,03 1,03 1,08 

Adventura 0,23 0,20 0,20 0,32 0,54 0,28 

SEN 0,66 0,84 0,48 0,89 0,99 1,04 

Nomád 2,07 1,88 1,81 1,50 2,33 1,56 

Odvětví 0,51 0,37 0,35 0,30 0,37 0,33 

Hodnoty okamžité likvidity společnosti CK Zebra rostou. Znamená to, že společnost ve 

sledovaných letech začala disponovat větším objemem krátkodobého finančního 

majetku. To lze hodnotit pozitivně, protože získala určitou finanční samostatnost 

a nehrozí ji problémy se splatností svých závazků. Oproti konkurenčním společnostem 

dosahuje společnost Zebra nejvyšších hodnot. Pouze společnost Nomád překračuje 

hodnoty stanovené pro likviditu 1. stupně.  

Ukazatelé finanční stability 

Ukazatel celkové zadluženosti (debt ratio) - ukazatel věřitelského rizika 

Zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik využívá k financování svých aktivit cizí 

zdroje. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost podniku a tím 

vyšší je i riziko věřitelů. 

Tabulka č. 16: Ukazatel celkové zadluženosti61 

CK/CA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Zebra 71,61 78,23 70,95 63,75 63,75 62,32 

Adventura 86,69 83,44 87,30 79,00 76,60 88,88 

SEN 109,41 113,14 104,21 102,29 97,33 89,84 

Nomád 35,32 35,97 35,27 37,73 30,16 38,51 

Odvětví 61,13 66,65 68,63 71,65 69,12 77,94 

Až na CK Nomád používají všechny společnosti ke svému hospodaření cizí zdroje 

z více jak 50 % celkových zdrojů. Do jisté míry je to dáno povahou činností 

sledovaných firem. Jako cestovní kanceláře pracují nejvíce s penězi svých klientů, které 

klienti hradí k objednaným zájezdům. Tyto peněžní prostředky jsou na straně pasiv 

evidovány jako položka přijatých krátkodobých záloh od klientů, tedy přijatých 

krátkodobých závazků. Společnosti ve svých výkazech nevykazují žádné přijaté 

 
60 Vlastní zpracování dle účetních výkazů jednotlivých společností a databáze Amadeus. 
61 „Tamtéž" 
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bankovní úvěry a výpomoci. Lze tedy konstatovat, že ke svému hospodaření používají 

z větší části krátkodobé neúročené cizí zdroje. U CK Zebra lze pozitivně hodnotit 

klesající tendenci celkové zadluženosti.  

Z pohledu samofinancování je CK Zebra financována vlastním kapitálem z méně než 

50 %. Příliš vysoké zadlužení, byť neúročeným cizím kapitálem může společnosti 

ohrozit její finanční stabilitu. Podíl vlastního kapitálu na financování u společnosti CK 

Zebra však roste. To je pozitivní jev. Na druhé straně to však způsobuje pokles ROE. 

Celkově lze konstatovat, že společnost Zebra dosahuje stabilní výsledky. Určité rezervy 

má v ukazatelích rentability tržeb. Z toho důvodu bude potřebné zaměřit se na analýzu 

nákladů společnosti.  

2.5 Analýza nákladů a výnosů společnosti 

Hlavní nákladové a výnosové položky zobrazuje tabulka č. 17. 

Tabulka č. 17: Výkony, náklady a zisk společnosti Zebra v tis. Kč62 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Tržby za prodej zboží 484 549 276 134 148 58 
Náklady vynaložené na 

prodané zboží 279 395 117 56 69 54 
Obchodní marže 205 154 159 78 79 4 
Výkony 118 667 122 075 118 452 127 549 133 731 154 502 
Výkonová spotřeba 104 687 112 413 107 980 112 605 118 928 135 135 
Přidaná hodnota 14 185 9 816 10 631 15 022 14 882 19 371 
Provozní výsledek 

hospodaření 8 658 4 145 5 588 9 835 8 929 12 285 
EBIT 8 677 3 966 5 393 9 794 7 937 12 054 
EAT 6 957 3 156 4 283 7 925 6 422 9 749 

Tržby za prodej zboží a náklady na zboží tvoří jen malý podíl na výnosech, nákladech, 

a tedy i výsledku hospodaření společnosti. 

Výkony společnosti, v tomto případě se jedná o prodej vlastních výrobků a služeb, mají 

kolísavý, ale rostoucí charakter. To je v pořádku. Prodej vlastních výrobků a služeb 

zahrnuje tržby z prodeje vlastních zájezdů, zprostředkování zájezdů jiných cestovních 

kanceláří a dalších činností. 

 
62 Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti CK Zebra s. r. o. 
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Růst výkonů závisí na celé řadě exogenních faktorů. Především na hospodářské, 

politické i ekologické situaci ve světě a destinacích, které má cestovní kancelář 

v nabídce. Od těchto faktorů se odvíjí zájem klientů o cestování a poptávka po službách 

nabízených cestovní kanceláří. Z rostoucích dosažených výsledků hospodaření lze 

odhadovat, že společnost umí tyto faktory dobře monitorovat, na měnící se situaci ve 

správný čas a adekvátně reagovat a tím si neustále udržovat zájem stávajících 

i potenciálních zákazníků o své nabízené produkty. 

Graf č. 5 Vývoj výkonů a přidané hodnoty v tis. Kč63 

 

Graf potvrzuje, že výkony a výkonová potřeba vykazují největší podíl na celkových 

nákladech a výnosech. Obě dvě položky včetně přidané hodnoty vykazují vesměs 

rostoucí charakter.  

2.5.1 Analýza nákladů 

Řízení nákladů ve společnosti je vzhledem k činnosti hodnocené firmy velmi důležitou 

částí. V této kapitole bude provedena analýza nákladů a zhodnocení jejich vývoje za 

sledovaná období. 

Položky nákladů společnosti za sledovaná období uvádí příloha č. I. 

Náklady na prodané zboží jsou vzhledem k objemu celkových nákladů nepatrné.  

 
63 Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti CK Zebra s. r. o. 
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Výkonová spotřeba souvisí s vysokým podílem nakupovaných služeb, a to včetně 

nájmů a energií. Výkonová spotřeba musí úměrně k růstu poskytovaných výkonů, které 

jsou zajišťovány právě těmito nakupovanými službami. 

Výkonová spotřeba se pohybuje nad hranicí 100 mil. Kč/rok. Rostoucí výkonová 

spotřeba souvisí s růstem počtu klientů přihlášených na zájezdy CK Zebra. Adekvátně 

k rostoucímu počtu klientů a z toho rostoucím nákladům na zájezdy musí růst i marže, 

resp. zisky dosažené z těchto realizovaných zájezdů. Růst výkonů a přidané hodnoty 

v grafu č. 5 potvrzuje, že se tomu tak děje.  

Oproti tomu osobní náklady zůstávají po sledované období téměř ve stejné výši 

a pohybují se kolem 5 mil. Kč/rok. 

Osobní náklady společnosti mají kolísavý charakter, nicméně drží se přibližně ve 

stejných hodnotách. To souvisí převážně s ženským osazenstvem personálu a jeho 

odchodem či příchodem na mateřské dovolené během sledovaných let. Navýšení 

osobních nákladů v roce 2018 je následkem zvýšení mezd pracovníkům na hlavní 

pracovní poměr jako odměna za dosažené výsledky společnosti. 

Spotřeba materiálu a energie zahrnuje nákup kancelářského materiálu, různého 

drobného dlouhodobého majetku potřebného k činnosti cestovní kanceláře. Hodnoty 

této položky se pohybují přibližně ve stejné výši. Také tato položka netvoří významnou 

část na celkových nákladech. 

Nulové nákladové úroky potvrzují, že společnost nečerpá žádné krátkodobé ani 

dlouhodobé úvěry či úročené půjčky. 

Od roku 2014 podléhá společnost auditu účetní závěrky. Na základě požadavků 

auditorské společnosti musí tvořit rezervu na nevyčerpanou dovolenou. Jiné rezervy či 

opravné položky společnost netvoří. 

Položka ostatních provozních nákladů představuje zejména stornopoplatky za 

nevyčerpané či zrušené služby k zájezdům plus ostatní provozní náklady ve formě 

uzavřených pojištění v rámci činnosti cestovní kanceláře (zákonné pojištění CK, 

pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění automobilů, pojištění pořádaných výstav). 

Důležitou položkou nákladů je pro cestovní kancelář i položka ostatních finančních 

nákladů. Ta je z menší části tvořena poplatky za vedení bankovních účtů. Největší 
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podíl této položky však tvoří kurzové ztráty vzniklé v souvislosti s obchodováním 

cestovní kanceláře se zahraničím. Cestovní kancelář ve velkém pracuje s cizími 

měnami, především s eurem a americkými dolary. Finanční výsledek společnosti je tak 

ovlivněn pohyby kurzů, s nimiž je spojeno kurzové riziko. S ním musí společnost umět 

pracovat a na měnící se kurz promptně reagovat. 

Nejdůležitější nákladovou položkou zůstává nákup služeb, tedy výkonová spotřeba. Tu 

podrobněji rozebere následující kapitola. 

Pro lepší přehlednost uvádí následující tabulka strukturu nákladů jako podíl 

jednotlivých položek na celkových nákladech v jednotlivých letech v procentech. 

Tabulka č. 18: Struktura nákladů v %64 

Položka výkazu zisků a ztráty 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady vynaložené na prodané 

zboží 

0,24 0,32 0,10 0,05 0,05 0,04 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti 

0,00 0,00 -0,06 -0,10 -0,05 -0,05 

Výkonová spotřeba 91,50 92,49 92,36 92,63 91,98 92,04 

Spotřeba materiálu a energie 1,25 1,59 1,27 1,15 1,57 1,45 

Služby 90,25 90,89 91,09 91,48 90,41 90,59 

Osobní náklady 4,60 4,60 4,32 3,98 4,32 4,24 

Mzdové náklady 3,58 3,57 3,35 3,10 3,30 3,27 

Náklady na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění 

1,02 1,03 0,97 0,88 1,02 0,98 

Daně a poplatky 0,0035 0,0033 0,00 0,03 0,01 0,02 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 

0,36 0,21 0,01 0,06 0,15 0,32 

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích 

období 

0,00  0,00 0,06 -0,01 0,01 0,00 

Ostatní provozní náklady 1,08 1,02 1,38 1,28 1,18 1,22 

Nákladové úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatní finanční náklady 0,71 0,68 0,86 0,54 1,17 0,60 

Daň z příjmů za běžnou činnosti 1,50 0,67 0,95 1,54 1,17 1,57 

Náklady celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

I z relativního vyjádření je zřejmé, že nejvýznamnější položkou z hlediska podílu na 

celkových nákladech je výkonová spotřeba, která ve všech sledovaných letech činí přes 

 
64 Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti CK Zebra s. r. o. 
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90 % podílu na celkových nákladech. Druhou nejvýznamnější položkou z hlediska 

podílu na celkových nákladech jsou osobní náklady. Ty sice ve všech sledovaných 

letech činí pouze podíl kolem 4 % na celkových nákladech, ale další nákladové položky 

mají ještě nižší podíly. 

2.5.2 Přidaná hodnota 

Přidanou hodnotu tvoří rozdíl mezi realizovanými výkony společnosti (obchodní marže 

z prodej zboží a tržby za vlastní výkony a služby včetně změny stavu vlastní výroby 

a aktivace) a výkonovou spotřebou (spotřeba materiálu, energie a služeb) vztahující se 

k realizovaným výkonům. Podává obraz o výši hodnoty, kterou společnost přidá 

realizovanému produktu svou činností. 

Tabulka č. 19: Vývoj přidané hodnoty v tis. Kč65 

Položky výkazu zisků 

a ztráty 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Obchodní marže 205 154 159 78 79 4 

Výkony 118 667 122 075 118 452 127 549 133 731 154 502 

Výkonová spotřeba 104 687 112 413 107 980 112 605 118 928 135 135 

Přidaná hodnota 14 185 9 816 10 631 15 022 14 882 19 371 

Ve všech sledovaných obdobích byla výše přidané hodnoty dostatečně vysoká k tomu, 

aby dokázala pokrýt ostatní náklady generované společností a společnost tak byla 

schopná dosáhnout kladného výsledku hospodaření za všechna sledované období. 

Z analýzy vývoje přidané hodnoty lze vyčíst, že na výši přidané hodnoty se nejvíce 

podílely výkony a výkonová spotřeba. Na druhém místě k tvorbě přidané hodnoty 

přispěly mzdové náklady. 

Vývoj výkonů a výkonové spotřeby lze znázornit i ukazateli z realizovaných zájezdů za 

sledované období. Ty uvádí tabulka č.20 

  

 
65 Vlastní zpracování z účetních výkazů společnosti CK Zebra s. r. o. 
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Tabulka č. 20: Ukazatele realizovaných zájezdů66 

Položka 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet realizovaných zájezdů 174 156 162 180 172 186 

Počet vypsaných zájezdů 266 236 245 288 256 260 

Z toho počet plně obsazených zájezdů 73 79 75 77 87 88 

Plná obsazenost v % 42 51 46 43 51 47 

Možnost realizace zájezdu v % 65 66 66 63 67 72 

Průměrná cena zájezdu v Kč/os. 79 387 84 236 88 359 84 904 85 847 89 845 

Průměrná marže ze zájezdu v Kč/os. 13 826 11 815 11 828 14 782 15 854 18 620 

Průměrná délka zájezdu ve dnech 18 17 17 17 17 17 

Počet realizovaných zájezdů v jednotlivých letech kolísá, ale v souhrnu lze říci, že roste. 

Stejně tak se zvedá počet zájezdů realizovaných s maximálně možným počtem klientů. 

Obsazeno zájezdů maximálním počtem klientů se přibližuje k 50 % z celkového počtu 

realizovaných zájezdů. Obsazenost klientů minimálním počtem, a tedy možnost 

realizace vypsaného zájezdu se ve všech sledovaných obdobích pohybuje nad 60 %. 

I v počtu klientů, kteří vycestovali s CK Zebra je možné pozorovat rostoucí trend. Lze 

tedy jednoznačně potvrdit rostoucí zájem klientů o nabídku zájezdů CK Zebra. 

Průměrná cena i marže zájezdů je závislá na zákazníky preferovaných destinacích 

v jednotlivých letech. Různé destinace se liší i svojí cenou. Například zájezdy do jižní 

Ameriky či Austrálie jsou dražší než zájezdy do Asie. Preference klientů v oblasti 

jednotlivých destinací ve sledovaném období uvádí následující tabulka. V jednotlivých 

letech jsou vyčísleny počty klientů vycestovaných do nabízených destinací. 

Tabulka č. 21: Počet klientů v jednotlivých oblastech v letech 2013–201867 

Rok Afrika Asie Amerika Austrálie Ostatní celkem 

2013 400 672 451 25 50 1 598 

2014 377 660 472 52 25 1 586 

2015 325 659 427 54 25 1 490 

2016 384 750 409 67 26 1 636 

2017 397 740 415 81 43 1 676 

2018 509 736 446 117 16 1 824 

Z tabulky lze vyčíst, že největší zájem klientů je o zájezdy do Asie. Rovněž je patrný 

rostoucí trend v zájezdech na africký kontinent. Pozadu nezůstávají ani zájezdy do 

 
66 Vlastní zpracování dle interních a účetních dat společnosti CK Zebra s. r. o. 

67 Vlastní zpracování dle interních informací společnosti CK Zebra s. r. o. 
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latinské a jižní Ameriky. Zájem o zájezdy do Austrálie a na Nový Zéland, které jsou 

časově i finančně náročnější, také roste. V kolonce ostatní jsou shrnuty zájezdy na 

Antarktidu, Severní Pól či Island. Nejedná se o zájezdy po Evropě, které CK Zebra 

nenabízí. 

Produktivita práce vztažená k tržbám 

Pro výpočet produktivity práce z tržeb byl použit výpočet pomocí vzorce:  

tržby za prodané výrobky a vlastní výkony

počet odpracovaných hodin za rok (HPP + DPP)
 

(1) 

Tabulka č. 22: Vývoj produktivity práce společnosti v letech 2013–201868 

Ukazatel v Kč 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produktivita práce k tržbám 5 373 5 646 5 974 7 016 7 359 7 762 

Produktivita práce k přidané hodnotě 1 576 1 091 1 181 1 878 1 654 2 152 

Zatím co tržby za prodané zboží a vlastní výkony ve sledovaném období měly spíše 

rostoucí charakter, počet odpracovaných hodin se snižoval. Jednou z příčin byla zajisté 

i fluktuace zaměstnankyň v rámci příchodů a odchodů na mateřské dovolené a úprava 

jejich pracovních úvazků. Ke zvýšení produktivity práce zaměstnanců pomohlo lepší 

technologické vybavení společnosti, zejména lepší informační a rezervační systém. 

Produktivita práce vztažená k přidané hodnotě 

přidaná hodnota

průměrný přepočtený stav zaměstnanců
 

(2) 

Přidaná hodnota měla kolísavý charakter, průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl ve 

sledovaném období konstantní. Výsledky produktivity práce vztažené k přidané hodnotě 

mají v jednotlivých letech rostoucí trend v závislosti na výši dosažené přidané hodnoty 

To je pozitivní. Pokles hodnoty v roce 2017 je zapříčiněn nárůstem výkonové spotřeby. 

Ta vzrostla z důvodu zvýšení nákladů za nakoupené služby k realizovaným zájezdům. 

 
68 Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti CK Zebra s. r. o. 
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2.6 Analýza tvorby ceny zájezdu (kalkulace) 

Z analýzy struktury nákladů vyplynulo, že největší položkou v nákladech je výkonová 

spotřeba. V rámci výkonové spotřeby pak logicky největší část tvoří náklady potřebné 

pro realizaci zájezdu, tedy náklady vstupující do nabízeného "balíčku služeb". 

Tato kapitola zanalyzuje proces kalkulace ceny jednotlivých druhů produktů ve 

sledované cestovní kanceláři. Zhodnotí zavedený postup tvorby ceny a v případě 

zjištění nedostatků navrhne opatření pro zlepšení. 

Z analýzy položky výkonové spotřeby, která, jak už bylo řečeno tvoří největší podíl na 

nákladech firmy, vyplývá, že největší podíl z výkonové spotřeby připadá na náklady 

vztahující se k zájezdům. Další významnou položkou tvořící výkonovou spotřebu jsou 

náklady týkající se pořádání cestovatelských výstav a cestovatelských přednášek. 

Produkty společnosti lze podle tohoto diverzifikovat na: 

• zájezdy. 

• výstavní a přednáškovou činnost. 

Celkem je možné v cestovní kanceláře diverzifikovat 4 produkty, které lze zhodnotit 

samostatně z pohledů řízení nákladů a tvorby cen: 

• zájezdy s aktivním poznáváním, 

• komfortnější zájezdy, 

• zájezdy na zakázku, 

• výstavní a přednášková činnost s cestovatelskou tématikou. 

Nyní budou zhodnoceny výše zmíněné produkty jednotlivě. U každého produktu bude 

uveden postup kalkulace a z ní se odvíjející tvorba ceny produktu. Každý produkt je 

v něčem odlišný od ostatních skupin produktů a k jeho kalkulaci se přistupuje jiným 

způsobem. 

2.6.1 Kalkulace a tvorba ceny u zájezdu s aktivním poznáváním 

Kalkulace ceny zájezdu pro jednu osobu je tvořena pomocí přirážky. To znamená, že 

jsou postupně načteny jednotlivé přímé i nepřímé náklady zájezdu a jako poslední je 

přičtena přirážka na provoz cestovní kanceláře. Ta zahrnuje i riziko neobsazenosti 

a riziko pohybu měnových kurzů.  
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Zájezdy s aktivním poznáváním, tzv. zážitkové akce jsou určeny pro cestovatele, kteří 

preferují hlubší poznání navštívené země. Program je namíchán jako pestrý koktejl 

zážitků. Akce může být fyzicky náročná. Může zahrnovat více delších či náročnějších 

přesunů či pěší turistiku. Ubytování je střídmějšího charakteru, většinou bez stravy nebo 

jen se snídaní. Přesuny nejsou řešeny letecky, ale pomocí pronajatých automobilů či 

menších autokarů s místními řidiči nebo i bez. 

Kalkulace každého typu produktu se skládá ze dvou druhů kalkulací. Předběžná 

kalkulace slouží ke stanovení katalogové ceny zájezdu. Je tedy nutné ji zpracovat 

v období před vydáním nabídky zájezdu na danou sezónu. V případě cestovní kanceláře 

Zebra se jedná o kalendářní rok. Výsledná kalkulace následuje po realizaci zájezdu. 

Poté se obě kalkulace srovnávají a hodnotí se vzniklé odchylky. Tyto odchylky se 

analyzují, hledají se jejich příčiny a v případě nutnosti jsou navržena potřebná opatření. 

Při kalkulaci ceny zájezdu je nutné počítat s určitými typy omezení. Může se jednat buď 

o ubytovací kapacitu nebo o kapacitu sjednaného dopravního prostředku. Od těchto 

omezení se odvíjí stanovení maximálního počtu účastníků na daný zájezd. 

Cestovní kancelář je za zákona povinna u každého zájezdu zveřejnit maximální počet 

účastníků zájezdu a stejně tak i minimální počet účastníků. Tzn. od jakého počtu je 

zájezd realizovatelný. O nenaplnění minimálního počtu účastníků zájezdu a následném 

zrušení daného zájezdu je povinna přihlášené klienty informovat nejpozději 20 dní před 

zahájením zájezdu. Neučiní-li tak nebo učiní-li tak méně než 20 dnů před zahájením 

zájezdu, mají přihlášení klienti právo po cestovní kanceláři požadovat, aby zájezd 

realizovala i s menším počtem účastníků. 

Předběžnou kalkulaci zájezdu s aktivním poznáváním na Sumatru udává příloha č. II. 

Délka zájezdu je 15 dnů. Cena zájezdu zahrnuje: mezinárodní letenku, místní přelety, 

veškerou dopravu pronajatými auty. Ubytování na pevnině 6x v hotýlcích, 6x na 

ostrovech v jednoduchých chatkách. Stravováni po dobu treku, plnou penzi na 

Ostrovech Pulau Banyak. Českého průvodce a cestovní pojištění. 

V případě tohoto zájezdu je kapacita limitována pronajatým dopravním prostředkem. 

Kapacita pronajatého mini vanu je maximálně 12 osob. Pro více jak 12 osob už by 

musela cestovní kancelář od dodavatele pronajmout autobus. Ten by však s ohledem na 
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propagovanou velikost skupiny účastníků s maximálním počtem 15 osob neobsadila 

a cena na osobu by byla neadekvátní. 

Kalkulace nákladů a stanovení ceny tedy byla provedena na maximální počet 12ti osob. 

U tohoto typu zájezdu lze konstatovat, že nepřímé náklady jsou tvořeny náklady na 

průvodce a dopravou. Ty se po rozpočítání na osobu zahrnou do jednotkové ceny 

zájezdu. 

Režijní náklady na provoz cestovní kanceláře jako celku jsou zohledněny a zahrnuty 

v přirážce. Cestovní kancelář na základě dlouholeté praxe zvolila u svých zájezdů 

přirážkovou marži ve výši 20 %. V rámci této výše přirážky je zohledněno i riziko 

neobsazenosti zájezdu v maximálním počtu kalkulovaných klientů. 

Za zmínku stojí i stanovená výše kurzu v kalkulaci, kterým jsou ceny v zahraniční měně 

v předběžné kalkulaci přepočítány na české koruny. Cestovní kancelář je ze zákona 

chráněna proti pohybu kurzu. Jakmile se kurz určité měny zvýší o více jak 10 % má 

cestovní kancelář právo přepočítat a změnit ceny nabízených zájezdů v průběhu sezóny. 

Kurz amerického dolaru pro předběžnou kalkulaci byl stanoven na základě takovéto 

situace z roku 2015, kdy se kurz dolaru změnil o více jak 10 %. Ceny zájezdů 

nabízených v sezóně roku 2016 musely být přepočítaný a navýšeny. Zvolený kurz je 

nejvyšší za posledních 8 let. Ponecháním výše kurzu stanovené v roce 2016 je způsob, 

kterým se cestovní kancelář kryje proti kurzovému riziku vzniklému pohybem kurzů. 

CK nepředpokládá méně příznivý vývoj kurzu, než k jakému došlo v období měnové 

intervence. 

Při stanovení ceny zájezdu bere cestovní kancelář v úvahu samozřejmě i ceny 

obdobných zájezdů nabízených konkurencí. S ohledem na tuto skutečnost byla konečná 

katalogová cena tohoto 15denního zájezdu stanovena na 57 800 Kč. 

Nyní cestovní kancelář přistoupí k dalšímu kroku směřujícímu k realizaci tohoto 

zájezdu. Tím je stanovení minimální počet účastníků, při kterém je daný zájezd za 

danou cenu pro cestovní kancelář realizovatelný. Jinými slovy ziskový. Cestovní 

kancelář musí najít tzv. bod zvratu tohoto zájezdu. 
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Po dosazení hodnot do vzorce pro výpočet bodu zvratu dostaneme následující: 

Q =
65 250

57 800−41 948
= 4,12 os. 

kde Q je počet účastníků  (3) 

Z výsledku vyplývá, že zájezd je pro cestovní kancelář realizovatelný od 5 účastníků 

zájezdu. Při počtu 5 osob se tržby budou rovnat vynaloženým nákladům a výsledek 

nebude záporný. Cestovní kancelář si na základě těchto propočtů stanoví, že bude 

zájezd realizovat například od počtu 7 osob. 

Je-li zájezd realizován v menším než maximálním počtu účastníků, bude mít vliv na 

dosažený zisk ze zájezdu i výše přirážkové marže rozpočítaných režijních nákladů 

cestovní kanceláře k tomuto zájezdu. Což logicky odpovídá tomu, že s menším počtem 

účastníků zájezdu je "méně administrativní zátěže" pro zaměstnance cestovní kanceláře. 

Předběžná kalkulace pro 7 osob bude při katalogové ceně zájezdu 57 800 Kč je uvedena 

v příloze č. III. 

Po realizaci zájezdu následuje vyúčtování zájezdu a sestavní výsledné kalkulace. Zájezd 

se podařilo obsadit v maximálním počtu osob, tj. 12. Výsledná kalkulace pro 12 osob je 

uvedena v příloze č. IV.  

Po sestavení výsledné kalkulace je možné stanovit skutečnou výši dosažených tržeb 

a k nim vynaložených nákladů na 1 osobu následovně: 

Tabulka č. 23: Porovnání předběžné a výsledné kalkulace v Kč69 

Kalkulace na 1 osobu Plán Skutečnost Odchylka 

Tržby 57 800 57 003 -797 

Přímé náklady 41 948 40 881 -1 067 

Nepřímé náklady 5 438 4 758 -680 

Marže 10 414 11 364 950 

Z analýzy vyplývá, že skutečné tržby ze zájezdu na 1 osobu se snížily cca o 1,38 %. 

Hlavním důvodem je vliv poskytnutých slev klientům v rámci věrnostního programu 

cestovní kanceláře. Lze konstatovat, že zjištěná odchylka není nijak zásadní a není 

nutné se jí dále zaobírat. Rovněž přímé náklady na zájezd vykazují pokles oproti 

 
69 Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti CK Zebra s. r. o. 
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plánované výši o 2,54 %. Tuto skutečnost lze přičítat v první řadě jiné výši kurzu dolaru 

použité při vyúčtování zájezdu. Pokles skutečné výše nákladů je jistě možné považovat 

za pozitivní. Výše nepřímých nákladů vykazuje pokles o 12,50 %. Stejně jako 

u přímých nákladů má zajisté vliv výše kurzu použitého v předběžné a ve výsledné 

kalkulaci. Další skutečnost, která může ovlivnit výši dosažených nepřímých nákladů je 

ta, že se cestovní kanceláři podařilo vyjednat u dodavatelů službu pro průvodce zdarma 

či za poloviční cenu v závislosti na velikosti skupiny. 

Celková odchylka výsledné marže má naopak kladný rozdíl. Oproti plánované marži 

vzrostla o 9,12 %. Tzn., že marži neovlivnil jen pokles tržeb ze zájezdu, ale větší podíl 

na výsledné výši má pokles realizovaných nákladů. 

Z provedené analýzy předběžné a výsledné kalkulace zájezdu s aktivním poznáváním 

vyplývá, že společnosti si v oblasti kalkulací takových zájezdů vede dobře. Dokáže 

zhodnotit a zahrnout vlivy působící na výši nákladů i tržeb. 

2.6.2 Kalkulace a tvorba ceny u komfortního zájezdu 

Tyto druhy zájezdů jsou určeny pro všechny, kteří chtějí poznávat komfortněji. Časový 

harmonogram akce je sestaven v pozvolném tempu tak, aby byl dostatek času jak na 

vstřebání nových zážitků, tak na odpočinek na atraktivních místech. Akce jsou určeny 

pro náročnější cestovatele, kteří pojí poznávání s komfortním stylem cestování. 

Prioritou je ubytování v kvalitních hotelech, často na velmi atraktivních místech. Cena 

obvykle zahrnuje snídani, u vybraných akcí polopenzi či plnou penzi. Doprava je vždy 

pronajatá, delší vzdálenosti jsou absolvovány letecky. 

Postup v tvorbě kalkulací u komfortních zájezdů je naprosto shodný s postupem 

kalkulací u zájezdů s aktivním poznáváním. Rozdíl je pouze v ceně nakupovaných 

služeb. Komfortnější ubytování i doprava generují vyšší nákladové položky v oblasti 

přímých nákladů. Tomu je samozřejmě přizpůsobena i katalogová cena zájezdu. 

Cestovní kancelář i v případě komfortních zájezdů pracuje s přirážkou ve výši 20 %, 

která pokryje režijní náklady na provoz společnosti jako celku (mzdy, reklama, nájem 

atd.). 
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Na základě těchto poznatků je tedy možné zhodnotit i přistup ke kalkulacím a tvorbě 

cen komfortních zájezdů jako dostatečný a vyhovující. Není nutné se jím podrobně 

zaobírat. 

2.6.3 Kalkulace a tvorba ceny u zájezdu tvořeného na zakázku 

Další oblastí, kterou je nutné zanalyzovat a zhodnotit je činnost cestovní kanceláře 

v oblasti tvorby tzv. "zájezdů na zakázku". Rozdíl v zájezdu na zakázku neboli 

„forfaitu" je v tom, že zájezd na zakázku není nabízen v rámci trvalé nabídky zájezdů 

cestovní kanceláře prostřednictvím tištěného katalogu či webových stránek společnosti. 

Tvorba zájezdu na zakázku spočívá v obdržení objednávky zájezdu od zákazníka dle 

jeho konkrétních požadavků. Zákazník si sám stanoví podmínky realizace zájezdu jako 

jsou destinace, termín, počet účastníků, úroveň ubytování a dopravy. Může si i sám 

stanovit oblasti nebo místa, které chce v rámci zvolené destinace navštívit. Pokud tak 

neučí, přechází tato volba na cestovní kancelář. 

Cestovní kancelář na základě sdělených přání a požadavků zákazníka stanoví 

předběžnou kalkulaci nákladů a z ní odvodí výši případné ceny na osobu. U těchto 

zájezdů není nutné pracovat s rizikem neobsazenosti, protože zájezd je kalkulován 

přímo na zadaný počet účastníků. 

Kalkulace nákladů a ceny takového zájezdu zobrazuje příloha č. V. 

Zájezd č. 925 byl objednán klientem do destinace Borneo. Cena zájezdu zahrnuje: 

místní letecké přelety, dopravu pronajatými vozidly a loděmi, ubytování v hotelích 

střední kategorie se snídaní, během výstupů plnou penzi, vstupní povolenky, českého 

i místní průvodce a cestovní pojištění. 

Cena nezahrnuje: mezinárodní letenku a letištní taxy, vstupy do muzeí a památek, 

fakultativní výlety, povinné připojištění pro vysokohorskou turistiku. 

Kalkulace zájezdu je provedena pro objednaný počet osob. S ohledem na požadavky 

klienta ohledně programu zájezdu byla délka zájezdu stanovena na 27 dní. Mezinárodní 

letenka včetně letištních tax do ceny tohoto typu zájezdu není zakalkulována. Je to 

z toho důvodu, že klienti si většinou chtějí letenky zajišťovat sami. V případě, že by 

i přesto chtěli letenku zajistit přes cestovní kancelář, bude cena letenky ke kalkulované 

ceně připočítaná. 
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Na základě kalkulace uvedené v příloze č. 5 byla cena zájezdu stanovena na 

103 000 Kč/osobu + mezinárodní letenka včetně letištní tax. 

I v případě kalkulace tohoto zájezdu je možné vidět stanovenou přirážkovou marži 

cestovní kanceláře ve výši 20 %. 

Výslednou kalkulaci tohoto zájezdu uvádí příloha č. VI. 

Po sestavení výsledné kalkulace je možné analyzovat rozdíly mezi předběžnou 

a výslednou kalkulací. 

Tabulka č. 24: Srovnání předběžné a výsledné kalkulace zájezdu na zakázku 

v Kč70 

Kalkulace na 1 osobu Plán Skutečnost Odchylka 

Tržby 103 000 103 000 0 

Přímé náklady 59 882 57 639 -2 243 

Nepřímé náklady 24 599 23 379 -1 220 

Marže 18 519 21 982 3 463 

Celkové příjmy od klientů byly dle výsledné kalkulace ve výši 518 572 Kč. Tato částka 

zahrnuje i ceny za letenky, které si klienti nechali zajistit přes cestovní kancelář. Výše 

cen letenek musí být před výslednou kalkulací dosažené marže ze zájezdu odečtena, 

protože cena letenek nebyla v předběžné kalkulaci zahrnuta Po úpravě dostane cestovní 

kancelář částku tržeb vztahující se k balíčku služeb za realizovaný zájezd. V tomto 

případě nebyly poskytnuty klientům žádné slevy. Tržby ze služby zůstaly ve stejné výši 

jako plánované. 

V oblasti přímých nákladů dosáhla cestovní kancelář opět úspory ve výši 3,75 %. 

Kurzový rozdíl však v tomto případě bude mít na této skutečnosti zanedbatelný podíl. 

Předběžná kalkulace byla sestavena s aktuálními kurzy. Rozdíl je pak možné shledávat 

ve skutečné výši sjednaných cen za služby. Protože se jedná o úspory v nákladech, lze 

tuto skutečnost opět hodnotit pozitivně. 

V oblasti nepřímých nákladů rovněž došlo k úspoře ve výši 4,96 %. Zde lze úspory 

hledat ve skutečných cenách služeb pro průvodce. Oproti kalkulaci se podařilo sjednat 

ceny nižší či dokonce služby pro průvodce zdarma. 

 
70 Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti CK Zebra s. r. o. 
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Celková marže ze zájezdu díky těmto úsporám v nákladech dosáhla kladného rozdílu, 

a to ve výši 18,70 % oproti původní plánované marži. 

Z analýzy předběžné i výsledné kalkulace zájezdu sestaveného na zakázku vyplývá, že 

cestovní kancelář i v této oblasti nemá vážné problémy. Na základě dlouhodobé 

spolupráce s dodavateli v konkrétních destinacích i znalostí cenové úrovně poptávaných 

služeb v nabízených destinacích dokáže velmi dobře řídit své náklady vstupující do 

balíčku služeb (zájezdu) a na základě toho i tvořit ceny za zájezd v odpovídající výši 

tak, aby byla schopná pokrýt nejen náklady vynaložené na zájezd, ale i provoz cestovní 

kanceláře jako celku. 

2.6.4 Analýza nákladů z přednáškové a výstavní činnosti 

Poslední oblastí nákladů či oblastí činnosti, která přináší cestovní kanceláři nemalé 

náklady je přednášková a výstavní činnost. Tato činnost zahrnuje nejen pořádání výstav 

s cestovatelskou tématikou, ale i pořádání cestovatelských festivalů, cestovatelských 

přednášek a promítání. 

Aktuálně pořádá cestovní kancelář dva typy výstav. Tyto výstavy jsou vždy umístěné na 

sjednanou dobu v určitém městě v rámci České republiky. Pro účely této práce byla 

vybrána jedna z pořádaných výstav, u které bude provedena analýza nákladů a tržeb 

z této výstavy. 

Sjednaná doba pořádání výstavy je 18 měsíců. Náklady na výstavu se stávají 

z následujících položek. 

Tabulka č. 25: Náklady vynaložené na pořádanou výstavu71 

Nákladová položka Kč 

Montáž a demontáž výstavy 1 775 601 

Reklama, propagace, distribuce 780 063 

Spotřební a reklamní materiál 267 173 

Mzdy 350 795 

Nájem prostor 180 000 

Cestovné + stravné 40 864 

Přímé náklady celkem 3 394 496 

Správní režie 169 725 

Náklady celkem na výstavu 3 564 221 

 
71 Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti CK Zebra s. r. o. 
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Dle sdělení marketingového oddělení společnosti byla správní režie k výstavě stanovena 

ve výši 5 % z celkových nákladů výstavy. Odhad správní režie zahrnuje telefony, 

internet a čas pracovníků cestovní kanceláře strávený nad plněním úkolů týkajících se 

zajištění bezproblémového chodu výstavy. 

Výnosy, které generuje výstava, jsou uvedeny v tabulce č. 24 

Tabulka č. 26: Tržby dosažené z pořádané výstavy72 

Výnosová položka Kč 

Tržby z výstavy (vstupné) 690 528 

Poskytnuté dotace 0 

Výsledek -2 873 693 

Výnosy z výstavy jsou tvořeny pouze tržbami ze vstupného. V rámci výstavy byla 

sjednána další činnost v podobě propagace sponzorských subjektů. Tato spolupráce je 

však ve většině případů sjednána formou barteru – reklamního protiplnění. Rovněž 

nebyly čerpány žádné dotace z rozpočtu města, ve kterém byla výstava pořádána či 

dokonce příslušného kraje. 

Tato výstava vyšla se záporným výsledkem. Dle sdělení vedení cestovní kanceláře je 

tak tomu u všech pořádaných výstav či festivalů, cestovatelských přednášek 

a promítání. 

Výsledky realizovaných přednáškových činností za sledované období uvádí tabulka 

č. 27. 

Tabulka č. 27: Výsledky přednáškových činností v Kč73 

Rok Náklady Výnosy Ztráta 

2013 3 558 070,22 2 177 566,88 -1 380 503,34 

2014 4 350 413,77 2 833 499,92 -1 516 913,85 

2015 4 309 214,18 2 346 217,69 -1 962 996,49 

2016 3 309 161,76 1 167 348,70 -2 141 813,06 

2017 7 390 112,40 3 318 099,53 -4 072 012,87 

2018 6 425 195,40 2 231 217,93 -4 193 977,47 

Kumulovaná ztráta za sledované období dosahuje částky přes 15 mil. Kč. To není 

zanedbatelná částka. Vykazovaná ztráta má navíc jasný prohlubující se trend.  

 
72 Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti CK Zebra s. r. o. 
73 „Tamtéž" 
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Náklady ve všech případech přesahují výnosy dosažené z pořádaných akcí. I v případě 

čerpání dotací či finančních příspěvků od sponzora či partnera akce, výstavy nedosahují 

kladných výsledků hospodaření. Záporné výsledky výstav jsou tak kryty ze ziskové 

činnosti a tou je pořádání zájezdů. Vedení společnosti si je vědomé této ztrátové 

činnosti. I navzdory ztrátám však tuto činnost považuje za velkou součást propagace 

a marketingu celé cestovní kanceláře a trvá na provozování této činnosti i nadále i za 

cenu financování těchto činností ze zisků dosažených realizací zájezdů. Nebo požaduje 

navržení jiného způsobu provozování a financování těchto činností. 

2.7 Shrnutí analytické části 

Za silné stránky společnosti Zebra s. r. o. lze považovat její zaměstnance a flexibilitu. 

Firma disponuje vzdělanými zaměstnanci, kteří všichni sdílejí lásku k cestování. 

Vzhledem k velkému počtu absolvovaných cesto do zahraničí je možné je považovat za 

skutečné profesionály a odborníky ve svém oboru. Bonusem navíc je skutečnost, že 

zaměstnanci si navíc sedí nejen jako kolegové, ale i jako přátelé v osobním životě. 

Cestovní kancelář Zebra s. r. o. tak působí silným a stabilním dojmem, který zákazníci 

při jednání s cestovní kanceláří bezesporu pocítí. Další silnou stránkou společnosti je 

i skutečnost, že se dokáže přizpůsobit aktuálním přáním a požadavkům svých 

zákazníků. Nespornou pomoc při tom bezesporu hraje využití nejnovějších technologií 

v oblastí komunikace se zákazníky prostřednictvím internetu a promptní navázání této 

komunikace na interní systém společnosti. Zákazníci jsou dostatečně informováni 

prostřednictvím webových stránek společnosti, které jsou napojeny na spolehlivý 

a neustále aktualizovaný informační systém. 

Slabé stránky analýza odhalila v silné vyjednávací pozici zákazníků. Zákazníci 

v oblasti cestovního ruchu mohou v současné situaci hodnotit, vybírat a měnit výběr 

produktů u jednotlivých cestovních kanceláří s nulovými náklady. Cestovní kancelář 

Zebra pro udržení svých stávajících zákazníků a získání nových musí udržovat 

atraktivitou svých nabízených produktů, volit správné využití cenových nástrojů nebo 

věrnostních programů. 

U příležitostí pro CK Zebra bych zdůraznila rostoucí poptávku obyvatelstva po 

cestování. Výdaje na spotřebu obyvatelstva v oblasti dovolených rostou. Zákazníci 

chtějí uspokojovat své potřeby v podobě poznávání nových, vzdálených či exotických 



81 
 

destinací. Lov zážitků expanduje. Extrémy v podobě zdolávání nejvyšších vrcholů, 

poznávání původních etnik či objevování nedostupných místo mimo civilizaci jsou 

aktuálním trendem. CK Zebra má potenciál na tyto příležitosti reagovat a přizpůsobit 

jim svoji aktuální nabídku produktů. 

Mezi největší hrozby v oblasti cestovní ruchu lze zařadit vývoj domácí i světové 

ekonomiky, bezpečnostní rizika v podobě aktuální ekonomické, zdravotní i politické 

situace v konkrétních destinacích v souvislosti s tím, jak tato rizika vnímají zákazníci. 

Všech těchto hrozeb si cestovní kancelář musí být vědoma a musí s nimi pracovat. 

Nesporné je sjednání krytí cestovní kanceláře proti těmto rizikům v podobě pojištění 

nejen cestovní kanceláře ale i zákazníků. Dále je nutné, aby cestovní kancelář tyto 

hrozby a situaci ve světě hlídala a monitorovala a včas na změny reagovala. Např. 

aktualizací nabídky svých produktů či ochotou vyjít zákazníkům vstříc při změně ve 

volbě destinace. 

Analýza pomocí poměrových ukazatelů společnosti Zebra a jejich porovnání 

s vybranými konkurenčními společnostmi a oborovými hodnotami zhodnotila 

následující oblasti:  

1. Oblast rentability udává, že společnost dobře pracuje s neúročeným cizím kapitálem, 

čímž si zvyšuje výnosnost vlastních zdrojů. Rentabilitu tržeb ovlivňuje především výše 

provozních nákladů, jejichž výši lze ovlivnit především sjednanými podmínkami 

v oblasti dodavatelských vztahů a zefektivněním interních procesů, vedoucích ke 

produktivity práce. Jde zejména použití nových technologií především v oblasti 

komunikace se zákazníky, dodavateli a zaměstnanci a kontrole plnění pracovní činnosti 

zaměstnanců elektronickou formou. 

2. Likviditu společnosti Zebra lze hodnotit pozitivně. Objem krátkodobého finančního 

majetku držený a využívaný společností Zebra zaručuje dostatečnou míru finanční 

samostatnosti a schopnost hradit své splatné závazky.  

3. Finanční stabilita ukázala, že společnost Zebra je stabilní. Podíl vlastního kapitálu 

roste. Ke svému hospodaření však používá z větší části cizí zdroje. To sice přináší vyšší 

výnosnost vlastního kapitálu, ale nese s sebou i riziko ztráty hlavního zdroje 

financování v případě poklesu poptávky pro produktech společností. To by mohlo vést 

ke snižování ROE. 
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Z provedené analýzy hlavních činností společnosti a nákladů, které tyto činnosti 

generují, bylo zjištěno, že společnost nemá problémy v řízení nákladů, tvorbě cen 

a dosahování zisků ve své hlavní oblasti činnosti a tou je organizace poznávacích 

zájezdů. V této oblasti dobře pracuje s možnými příležitostmi, které se naskytují a dobře 

reflektuje i rizika a vyskytující se hrozby. Ve společnosti je dobře nastavený systém 

kalkulace nákladů vztahující se k nabízeným zájezdům a k nim odpovídací tvorba cen 

tak, aby zájezdy byly ziskové. V případě dosažení ztráty z realizovaného zájezdu jsou 

náklady i výnosy ze zájezdu analyzovány a zjišťovány příčiny nedosažení zisku. Na 

základě zjištění jsou navržena a přijatá opatření zabraňující opakování takovéto situace. 

V prvním případě jsou upravené ceny použité v předběžných kalkulacích na základě 

cenové nabídky od dodavatelů. Po zachování stávající přirážky je stanovená nová 

katalogová cena zájezdu. Tato cena je použita v nabídce cestovní kanceláře pro další 

sezónu. 

Za neprosperující oblast je na základě analýzy považována činnost pořádání 

cestovatelských výstav, festivalů, přednášek a promítání. V této oblasti byly analýzou 

objeveny vážné nedostatky v řízení nákladů, neboť aktivity v rámci této činnosti jsou 

pro společnost vždy ztrátové. Znamená to, že i přes významnou propagační funkci, 

které tyto aktivity pro společnost znamenají, nedokážou generovat zisky, které by 

minimálně pokryly náklady, které tyto činnosti generují. 

Z tohoto důvodu bude v návrhové části odstoupeno od možnosti řešení zlepšení 

výkonnosti v oblasti zájezdů. Pozornost bude zaměřena na činnost v oblasti pořádání 

výstav, festivalů, přednášek a promítání. 
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST 

Na základě provedené analýzy nákladů u jednotlivých činností a jejich výkonnosti byly 

v oblasti řízení a realizace zájezdů zjištěny jen drobné nedostatky jako snížení dosažené 

marže z realizovaného zájezdu v případě neobsazenosti plného počtu míst klienty. 

Proto v této oblasti doporučuji kalkulace ceny upravit vždy tak, aby marže 

z realizovaného zájezdu neklesla nikdy cca pod zvolenou hranici, např. 10 %. Například 

zvýšením minimálního počtu účastníků, při kterém je zájezd realizovatelný 

Významné nedostatky v oblasti výkonnosti byly zjištěny v činnostech týkajících se 

organizace výstav, festivalů, přednášek a promítání. Proto se návrhová část bude 

zabývat touto problematikou. V návrhové části bude uveden návrh řešení, pro zlepšení 

výkonnosti těchto činností tak, aby společnosti přinášely zisky nebo alespoň 

vygenerovaly takovou úroveň příjmů, které by pokryly náklady na tyto činnosti 

vynaložené. 

Zachování výstavních činností v současné podobě 

Jednou z možností je ponechání těchto činností, dále jen „výstavní činnosti“, i nadále 

v rámci cestovní kanceláře jako jednu z oblasti její činnosti. Cestovní kancelář na ně 

bude dále nahlížet jako na jistou formu propagace, která je sice ztrátová, ale cestovní 

kancelář generuje dostatek příjmů v jiných oblastech své činnosti. Ty je ochotna 

poskytnout na úhradu nákladů vygenerovaných výstavní činností. To, že výstavní 

činnosti vygenerují i nějaké tržby, byť nedostačující k pokrytí vynaložených nákladů, 

může cestovní kancelář považovat za částečné snížení nákladů na marketing 

a propagaci. Takto by samozřejmě mohla cestovní kancelář postupovat do té doby, 

dokud by generovala zisky z jiných činností. V okamžiku, kdy by i výkonnost z jiných 

činností začala klesat a zisky by se snižovaly, musela by cestovní kancelář tyto výstavní 

činnosti omezit nebo dokonce ukončit. 

Dalším faktem je skutečnost, že dosahovanými ztrátami z výstavní činnosti si cestovní 

kancelář snižuje zisky generované pořádáním zájezdů. Zisky použité na krytí ztrátové 

činnosti by mohla využít a zhodnotit efektivnějším způsobem. Otázkou rovněž zůstává, 

na kolik je propagace společnosti formou výstavních činnosti účinná. Tím je myšleno, 
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kolik klientů se přihlásí na základě toho, že navštívili nějakou cestovatelskou výstavu, 

přednášku či promítání. 

Možnosti využití dosahovaných zisků společnosti nepoužitých na krytí ztrátových 

činností: 

• další rozvoj cestovní kanceláře, 

• uložení do portfolií přinášejí dodatečné zisky (CP, nemovitosti, kapitálové účasti 

v jiných společnostech), 

• zlepšení systému benefitů pro zaměstnance, 

• podpora neziskových organizací a nadací zaměřujících se na pomoc 

v destinacích kde CK pořádá zájezdy. 

Existuje tu i možnost profinancování výstavních činností formou dotací z rozpočtů měst 

či krajů, kde jsou výstavní činnosti pořádány. Na ty však cestovní kancelář jako 

podnikatelský subjekt dosahující zisky z podnikání dosahuje jen velmi těžce 

a sporadicky. 

Odhad vývoje dosahovaných ztrát z výstavní činnosti uvádí následující tabulka. 

Tabulka č. 28: Odhad výše ztrát z výstavních činností74 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ztráta v tis. Kč 4 194 4 488 4 802 5 138 5 498 5 883 6 295 6 736 

Při odhadu vývoje ztráty z výstavních činností byl uvažován meziroční růst inflace 

o 0,7procentních bodů. Z tabulky je patrné, že při zdražování vstupů potřebných pro 

realizaci výstavních činností budou dosahované ztráty neustále růst. Je nereálné, aby 

neustále zvyšující se ztráty cestovní kancelář financovala i nadále ze své hlavní činnosti 

a snižovala tak svoji finanční situaci.  

Proto přichází v úvahu další možnost řešení, která bude dále rozebrána. 

Odloučení výstavních činností z cestovní kanceláře 

Jinou možností, která přichází v úvahu a je i prakticky proveditelná, je možnost 

odloučení výstavních činností od cestovní kanceláře. Konkrétně by to v praxi 

znamenalo ukončení provozování výstavních činností jménem a na účet cestovní 

 
74 Vlastní zpracování dle účetních dat společnosti CK Zebra s. r. o. 
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kanceláře. Odloučením výstavních činností se cestovní kanceláři zlepší její finanční 

situaci minimálně o ztráty predikované v tabulce č. 28. 

Cestovní kancelář může na tuto činnost jako právnická osoba založit jednu z forem 

neziskové organizace dle občanského zákoníku č. 89/2002 Sb., v platném znění. 

Výhody odloučení výstavních činností od cestovní kanceláře: 

• zvýšení zisků cestovní kanceláře – cestovní kancelář nebude muset ze své 

činnosti financovat činnosti ztrátové, 

• ušetřené finanční prostředky může zhodnotit efektivnějším způsobem, jak bylo 

nastíněno výše, 

• snížení nákladů o náklady vztahující se k výstavní činnosti, 

• menší administrativní zatížení pracovníků cestovní kanceláře, 

• propagace cestovní kanceláře jako spoluzakladatele a spolupořadatele či 

sponzora výstavních činností zůstane zachována, jen bude financována z jiných 

zdrojů, 

• nezisková organizace jako nepodnikající osoba dosáhne daleko více na 

diferencované zdroje financování, na které by jako cestovní kancelář generující 

zisky z podnikání nedosáhla. 

3.1 Návrh projektu založení neziskové organizace 

Jako vhodnou formu neziskové organizace doporučuji zvolit cestovní kanceláři formu 

ústavu. Dle platného znění zákona č 89/2002 Sb., Občanského zákoníku. 

3.1.1 Založení a vznik ústavu 

Důvod pro zvolení neziskové organizace formou Ústavu je ten, že společnost Zebra 

s. r. o. může Ústav založit jako jediný zakladatel, právnické osoba. Samozřejmě může 

zvážit i potenciální spojení s jinými právnickými či fyzickými osobami. Pro potřeby 

práce však budu dále uvažovat v režimu, že Ústav založí pouze společnost Zebra s. r. o.  

Nedoporučují zvolit neziskovou organizaci formou Spolku. Spolek sice mohou založit 

jak fyzické, tak právnické osoby, ale je podmíněn členstvím a poskytování služeb 

především svým členům. Od roku 2014 již nelze založit veřejně prospěšnou společnost. 

Její postavení převzaly společnosti ve formě ústavů. Oproti spolku, ústav není založen 
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na členství a může vykonávat veřejně prospěšné činnosti dostupné zájemcům z řad 

široké veřejnosti. A tím nezisková organizace bezesporu bude. 

Postup pro založení a vznik Ústavu musí obsahovat následující kroky a úvahy: 

1. Volba jména společnosti, Z důvodu zachování spojitosti s hodnocenou cestovní 

kanceláří zvolím pro účely práce název Zebra Exhibitions z.ú.. 

2. Sepsání Zakladatelské listiny, která musí mít formu notářského zápisu. Název 

ústavu musí obsahovat dodatek "zapsaný ústav" nebo „z.ú.", to nelze opomenout. 

3. V Zakladatelské listině musí být dostatečně popsán cíl, záměr či statut neziskové 

organizace tak, aby její činnost vykazovala neziskovost, a nikoliv činnost se znaky 

podnikání. Návrh zakladatelské listiny včetně znění statutu, účelu a poslání Zebra 

Exhibitons, z.ú. je uveden v příloze č. VII.  

4. Ústav vznikne ke dni zapsání do Veřejného rejstříku tzv. „Rejstříku ústavů". 

5. V rámci zakladatelské listiny musí být stanoveny orgány společnosti, především 

Ředitel jako statutární orgán a další orgány jako správní rada a kontrolní orgán jako 

dozorčí rada nebo kontrolér. Rovněž musí být stanoven způsob jejich odměňování. 

Zakladatelská listina může stanovit, že funkce správní a dozorčí rady je čestná. 

6. Výše počátečního vkladu musí činit minimálně 1 Kč. Počáteční vklad by však měl 

pokrýt počáteční výdaje při založení a vzniku společnosti. Rozhodnutí o výši vkladu je 

důležité. Výše vkladu do ústavu není povinná. Určité počáteční výdaje však jistě budou 

nasnadě. Protože Ústav založí cestovní kancelář Zebra s. r. o. jako jediný zakladatel, 

doporučuji provést rozpočet potřebných početních výdajů a k nim zvolit odpovídající 

výši vkladu. 

7. Rozhodnutí o místě sídla společnosti – uzavření nájemních smluv, energie, telefony, 

internet. 

8. Personalistika – zaměstnání potřebného počtu řádových zaměstnanců či domluva 

spolupráce s dobrovolníky. 

9. Marketing – způsob, jakým dá nově vzniklá nezisková organizace o své existenci 

a zejména o svých projektech vědět. 
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10. Převod majetku potřebného k pořádání výstav (zejména exponáty z výstav) 

z cestovní kanceláře na nově vzniklou neziskovou organizaci. Majetek může být do 

nově vzniklé organizace vložen jako počáteční nepeněžní vklad zakladatele cestovní 

kanceláře Zebra s. r. o. 

11. Financování ústavu 

Podstatou financování neziskové organizace je vícezdrojovost. Tzn., aby organizace 

nebyla financována pouze jedním způsobem a byla tak na něm v plné výši závislá. 

Samofinancování dává organizaci určitou míru nezávislosti a flexibilitu v oblasti 

financí vydělaných vlastní činností. Je to zajisté jeden z hlavních a důležitých zdrojů 

financování. Má i psychologické výhody jako je posílení sebevědomí zaměstnanců 

v tom smyslu, že si organizace na svůj chod dokáže zajistit příjmy. Druhou 

psychologickou výhodou je pozitivní vliv na dárce. Pokud se organizace může 

prezentovat jako schopná získat příjmy na svoji činnost, budou mít dárci v takovou 

organizaci větší důvěru. 

Fundraising jsou aktivity organizace za účelem získání zdrojů na činnost organizace 

(peněžních i nepeněžních). 

Formy fundraisingu:75 

• individuální – získávání darů od jednotlivců, 

• firemní – oslovování firem, 

• státní – získávání prostředků formou státní správy či místní samosprávy, 

• nadace a nadační fondy, 

• Evropská unie – prostřednictvím zakázek a projektů EU. 

Neziskovost 

Základní podstatou neziskových organizací, jak už z názvu vyplývá, je jejich 

neziskovost. Tzn., že všechny příjmy musejí být transparentní a musejí se použít na 

úhradu nákladů činností, které souvisejí z naplňování cílů organizace. Transparentnost 

je zajišťována formou zveřejňování výročních zpráv, tiskových zpráv apod. 

  

 
75 PELIKÁNOVÁ, Anna. Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky [online]. 

3. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. s. 39-40. ISBN 978-80-271-2359-9. 
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Doporučený poměr forem financování 

Poměr forem financování musí mít takovou strukturu, aby v okamžiku ztráty jednoho 

zdroje financování nebyla ohrožena činnost celé organizace. Není dobré spoléhat pouze 

na podporu ze strany státní správy. Ta může v jednotlivých letech měnit výši schválené 

podpory neziskovým organizacím. 

Doporučená struktura financování organizace může dle odborné literatury vypadat 

například následovně: 

• 30 % vlastních příjmů, 

• 20 % dotací od státu, 

• 15 % krajských grantů, 

• 25% firemní dárci, 

• 10% dary jednotlivců. 

Výše podílů jednotlivých zdrojů financování si však každá organizace může zvolit 

odlišnou, dle svého úsudku a vyhodnocení reálných možností získání jednotlivých 

zdrojů financování. 

3.1.2 Návrh počátečního rozpočtu ústavu 

Rozbor potřebných financí potřebných pro zřízení neziskové organizace a zahájení 

provozu může vypadat následovně: 

1. Z analýzy minulých pořádaných akcí za poslední období určí společnost výši 

vynaložených nákladů na tyto akce. Jedná se tedy o přímé náklady. 

2. K přímým nákladům budou dále přičteny mzdy pracovníků Zebra Exhibitions, 

minimálně v podobě řádových zaměstnanců. Můžou být navýšeny o odměny členů 

ostatních orgánů, pokud zakladatelská listina nestanoví, že jejich funkce jsou čestné. 

3. S dalšími náklady musí být kalkulováno v oblasti režie. Především půjde o náklady 

na telefony, internet a počáteční reklamu. 

4. Dalšími uvažovanými náklady budou správní a právnické poplatky potřebné ke všem 

právním aktivitám potřebným pro zřízení a zahájení provozu neziskové organizace. 
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Tabulka č. 29: Počáteční rozpočet neziskové organizace v Kč 76 

 
 

 
76 Vlastní zpracování vycházející z účetních dat společnosti CK Zebra s. r. o. 
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Rozpočet nákladů 

Odhad jednotlivých položek rozpočtu a jejich cen je brán z informací o aktuálních 

cenách a vynaložených nákladech v CK Zebra na tyto činnosti za poslední sledované 

období. Pro účely této práce je uvažováno, že Zebra Exhibitions, z.ú. bude nadále 

pokračovat v realizaci dvou velkých výstav, cestovatelského festivalu a cestovatelských 

přednášek. Rozšíření či úprava rozsahu činností v následujících letech může být 

upravena v závislosti na výsledcích dosažených za první období fungování ústavu. 

Počáteční výdaje se stávají z notářských poplatků za sepsání zakladatelské listiny 

a poplatku za vklad listiny do rejstříku.  

Nezisková organizace zůstane navázána na cestovní kancelář. Nebude potřeba hledat 

nové sídlo společnosti, řešit nájem či energie. Jedinou nutností bude zřízení pracovního 

prostoru a jeho vybavení pro pracovníka neziskové organizace. Důvodem je 

minimalizace nákladů neziskové organizace. 

Rovněž běžný provoz zůstane navázaný na cestovní kancelář. Funkce ředitele se ujme 

jeden z majitelů cestovní kanceláře. Ten stojí za celým produktem výstavní činnosti 

a nebude mít problém vykonávat tuto funkci bezplatně. 

Z důvodu snížení administrativní zátěže pracovníků cestovní kanceláře je uvažováno, že 

nezisková organizace bude mít svého vlastního pracovníka. Jeho pracovní náplní bude 

zajišťování administrativních prací pro neziskovou organizaci. Rozpočet počítá 

s měsíční mzdou pro toho pracovníka. Je však možná i domluva dobrovolníků např. 

z řad studentů vysokých škol vykonávajících povinnou praxi. 

Dále byly v rozpočtu uvažovány náklady na provoz neziskové organizace, jako je její 

roční pojištění, vedení bankovního účtu a režijní náklady. Jak bylo zmíněno výše. 

Nájem a energie nejsou uvažovány, půjdou k tíži CK. Pouze jsou zahrnuty náklady na 

telefon a internet, který je nutné mít oddělené. Vedení účetnictví rovněž zajistí účetní 

CK. Je zde započítána měsíční odměna pro účetní. 

Účinkující či personál na cestovatelských přednáškách je uvažován z větší míry na bázi 

dobrovolnictví. Odměny pro pracovníky na DPP či honoráře pro účinkující jsou 

stanoveny v nejnižší nutné výši. Stejně tak ceny za pronájem prostor a realizaci či 

demontáž. 
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Největšími nákladovými položkami tak zůstanou u všech produktů náklady na reklamu 

a propagaci, které jsou nevyhnutelné. Vysoké náklady na reklamu však lze pokrýt 

formou barterového plnění. Více jak 60 % reklamy lze dohodnout formou barteru. 

Pouze reklama v médiích je hrazena. S ostatními poskytovateli reklamních služeb se lze 

dohodnout na protiplnění. Poskytnutá reklamní protiplnění můžou mít formu zveřejnění 

firemního loga poskytovatele příspěvku v seznamu sponzorů nebo podporovatelů na 

reklamních materiálech vztahujících se k pořádané akci. Dále můžou mít podobu 

umístění reklamních bannerů nebo plakátů na služby či produkty poskytovatelů 

příspěvků v prostorách pořádané akce. Dalším způsobem reklamního protiplnění může 

být i propagace sponzorů zorganizováním předváděcích akcí jejich produktů či služeb 

v rámci pořádané výstavy či festivalu. 

Rozpočet zdrojů financování 

V rozpočtu je navržena struktura zdrojů financování tak, aby byla zachována určitá míra 

nezávislosti na dotacích a příspěvcích od státních organizací.  

a) Samofinancování 

Počáteční rozpočet uvažuje se strukturou financování, která se zakládá největším 

podílem na financování vlastní činností. Vlastní činností se rozumí nejen výběr 

vstupného na pořádaných akcích, ale i příjmy z pořádaných doprovodných akcí jako 

jsou firemní akce, zájezdy pro seniory, školní zájezdy či přednášky a v neposlední řadě 

prodej reklamních materiálů tzv. „merchandising“ k pořádané výstavě či festivalu. 

Konkrétní formy získání prostředků formou samofinancování: oslovení potenciálních 

zákazníků formou emailu (například základní, střední školy, obce v kraji s nabídkou 

akcí pro seniory nebo cestovní kanceláře specializující se na zájezdy pro seniory), 

zasílání newsletteru, reklamy v médiích (rádia, tiskoviny), reklamní bannery, plakáty 

např. v MHD nebo potisk dopravních prostředků MHD. 

Neopomenutelná je i nutnost reklamy Zebra Exhibitions, z.ú. na internetu. V první řadě 

v podobě zřízení webových stránek jednotlivých výstav, festivalů a přednáškových 

cyklů a zřízení účtů projektů či organizace na sociálních sítích. 
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V rámci města Brna funguje tzv. Brněnský kulturní parlament, což je otevřená 

platforma kulturních a kreativních odvětví v Brně. I zde se organizace Zebra 

Exhibitions, z.ú. může prezentovat se svými projekty. 

b) Dotace 

Druhým zdrojem zůstává financování pomocí dotací z rozpočtů obcí či krajů, na které 

nezisková organizace dosáhne v mnohem větší míře než společnost s ručením 

omezeným. 

V rámci vyhlášených dotačních programů příslušnými úřady je možné čerpat finanční 

příspěvky pro kulturní činnosti. Podle sídla společnosti a v závislosti na místě konání 

jednotlivých akcí přichází v úvahu následující možnosti: 

1. Odbor kultury Magistrátu města Brna nabízí dotační program na poskytování 

dotací v oblasti kulturně vzdělávacích a zájmových činnostech. Cílem dotačního 

programu je podpora subjektů realizující kulturní akce. Maximální částka 

150 000,00 Kč na projekt. 

2. Odbor kultury a památkové péče Jihomoravského kraje nabízí program „Podpora 

rozvoje v oblasti kultury a památkové péče“. Maximální částka dotace na 1 projekt je 

150 000 Kč. 

Dále lze žádost o „Individuální dotaci JMK“. Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního 

žadatele z důvodu zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které 

nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů. 

Maximální výše tohoto programu není stanovena.  

U všech žádostí o dotace musí být předloženy rozpočty projektů, na které se o dotaci 

žádá. Po ukončení projektů je nutné poskytnutou dotaci příslušnému poskytovateli 

vyúčtovat. Samozřejmostí je, sdělení v rámci projektu, že byl spolufinancován za 

podpory příslušného poskytovatele dotace. Příjemce podpory finančních prostředků je 

povinnost o této skutečnosti informovat veřejnost. 

3. Odbor kultury měst a krajů, kde se kulturní událost koná 

Obdobně jako v Brně i v ostatních městech, kde se výstavy či přednáškové cykly 

uskuteční, je možné podat žádosti v obdobných dotačních programech v rámci měst 
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a krajských samospráv. Výše dotace se pohybuje od 150 000 do 450 000 Kč v rámci 

různých dotačních řízení. 

c) Firemní dárci 

Získávání příspěvků od jiných firem znamená oslovit firmy v oblasti působení 

neziskové organizace (kraj, Česká republika) popř. firmy pohybující se v odvětví 

cestovního ruchu. Žádost o příspěvek spočívá v představení projektů pořádaných 

organizací Zebra Exhibitions, z.ú. společně s nabídkou určité formy spolupráce. Tou 

může být například barterové reklamní protiplnění, sponzorství projektu nebo generální 

partnerství. Jako výhodu je možné zdůraznit firmám daňové úlevy při podpoře 

neziskové organizace v podobě snížení základu daně z příjmů. Firmy se můžou zavázat 

k jednorázovému příspěvku či podpoře nebo mohou danou neziskovou organizaci 

podporovat opakovaně formou pravidelných příspěvků. Další zřejmou výhodou je 

zlepšení sociálního obrazu firmy, která se může následně prezentovat jako podporovatel 

či mecenáš neziskových projektů. 

Pro společnost Zebra Exhibitions, z.ú. navrhuji oslovit dominantní firmy 

v jihomoravském kraji. Inspiraci může čerpat např. na portále www.ibrno.cz, kde je 

každoročně zveřejňováno TOP 100 firem jihomoravského kraje. 

Výstavní projekty i festivaly s cestovatelskou tématikou mohou pomoci k zviditelnění 

určité firmy v jejich cílové skupině. Oslovené firmy se dělí do několik kategorií. 

Prodejci digitální video techniky například společnosti Nikon, Olympus, Canon, GoPro, 

společnosti zabývající se outdoorovým vybavením jako Rockpoint, Hudy, High Point, 

Alpine Pro, Lowe Alpine, Bushman, společnosti působící v různých odvětvích 

spojených s cestováním letecké společnosti Emirates, Turkish Airlines, KLM, apod., 

prodejci letenek Student Agency, Kiwi.com, apod. Velmi důležitou součástí celé 

rozpočtové strategie je také mediální partnerství projektu poskytované zdarma či ve 

formě barterové reklamy. 

Další kontakty zajisté poskytne zřizovatel CK Zebra s. r. o. jako již zavedená 

a renomovaná společnost. 
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d) Dary od fyzických osob 

U fyzických osob doporučuji organizaci Zebra Exhibitions, z.ú. oslovení jednotlivců 

působících v cestovatelském odvětví nebo osob zajímajících se o cestování nebo 

majících s cestováním co do činění. Kontakty získá od svého zřizovatele CK Zebra, 

s. r. o.. Dále je možné zmapovat a oslovit i tzv. mecenáše umění. Další postup by byl 

stejný jako u získávání příspěvků od firemních dárců. Nabídka barterového reklamního 

protiplnění, sponzorství či vzájemné spolupráce. Výhody plynoucí jednotlivcům 

z podpory organizace Zebra Exhibitons, z.ú. jsou rovněž stejné jako u firemních dárců. 

Jednak je to možnost daňového zvýhodnění jejich příspěvků, jednak je to možnost 

zlepšit nebo zdůraznit své sociální cítění v rámci společnosti. 

Další možností podpory organizace pro jednotlivé fyzické osoby je zřízení možnosti 

zasílání dárcovských DMS, zveřejnění transparentního účtu na webových stránkách 

Zebra Exhibitons, z.ú. pro zasílání finanční podpory. 

e) Nadace a nadační fondy 

Získání příspěvků z nadací a nadačních fondů představuje zmapování Nadací 

a Nadačních fondů působících na území ČR a zaměřujících se na podporu kulturních 

akcí, jako jsou např.: 

• Český národní fond kultury, 

• F-Nadace – podpora neziskových projektů v oblastech kultury a umění, 

• Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 

• Evropská kulturní nadace, 

• Nadace České spořitelny, 

• Nadace Sophia. 

Při čerpání příspěvků či grantů z nadačních zdrojů je nutné vyplnit „Žádost o nadační 

příspěvek". V žádosti musí organizace Zebra Exhibitions, z.ú. zpravidla uvést 

následující: 

• údaje o žadateli, 

• údaje o projektu (druh projektu – výstava, promítání, přednáškový cyklus), 

• popis projektu (program, účinkující – možné nahradit reklamním prospektem 

projektu), 
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• datum konání, 

• informace o podobných minulých projektech, 

• rozpočet projektu (příjmy i výdaje). 

3.1.3 Návrh rozpočtu pro následující období  

Při sestavení rozpočtu na další roky byl uvažován meziroční růst inflace 

o 0,7procentních bodů. Základem pro tuto úvahu byl meziroční růst inflace mezi roky 

2018 a 2019. K rostoucím položkám nákladů bude proporcionálně růst i výše získaných 

zdrojů potřebných k financování neziskové organizace. Procentní podíl jednotlivých 

zdrojů financování zůstane zachován přinejmenším v tom, že největší podíl na 

financování organizace bude mít forma samofinancování. Podíly ostatních zdrojů 

financování mohou být měněny v závislosti na aktuálních podmínkách v konkrétních 

letech. Změní-li se např. podmínky poskytování státních dotací nestátním neziskovým 

organizacím, je třeba zaměřit se více na získání zdrojů od nadací či firem a naopak. 

Rozpočet v následujících letech se bude odvíjet od jednotlivých projektů, které budou 

realizovány. Rozsah realizace jednotlivých projektů může být odlišný (větší/menší) 

v závislosti na místě a sjednaných podmínkách. Dále je nutné brát v úvahu i tu 

skutečnost, že v této práci jsou nastíněny 4 stěžejní projekty organizace. Tyto projekty 

však nejsou realizovány zároveň. Dlouhodobější charakter má pouze pořádní výstav. 

Časový horizont pořádání jedné výstavy je půl roku maximálně 1 rok na jednom místě. 

Přednáškové festivaly jsou organizovány přibližně na 4 dny. Cyklus přednášek pak 

v řádech několika měsíců na jednom místě. 

Rozpočet Zebra Exhibitions, z.ú. na další období pracuje s optimistickou variantou. 

Zebra Exhibitions, z.ú. již bude zavedou neziskovou organizací, známou v oblasti 

kulturně vzdělávacích akcí. Bude umět postupovat při získávání dotací od státních 

institucí i nadačních příspěvků. Vybuduje si svoji základnu sponzorských firem či 

jednotlivců. Bude úspěšná na poli mediální podpory založené na dlouhodobých 

osobních vztazích s jednotlivými mediálními domy. V případě výpadku či snížení 

nějakého zdroje svého financování dokáže tento zdroj nahradit jiným či dokonce zdroje 

financování navýšit v podobě získání nových příspěvků. Růst nákladů i potřebné výše 

zdrojů financování, v následujících letech, v závislosti na růstu inflace stanovený 

v rozpočtu uvedeném v tabulce č. 30 proto považuji za přiměřený a realizovatelný. 
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V případě pesimistického vývoje chodu organizace Zebra Exhitions, z.ú. může být 

rozpočet rozšířen i o variantu financování organizace svým zřizovatelem, cestovní 

kanceláří Zebra, s. r. o. 
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Tabulka č. 30: Rozpočet pro následující období v Kč77 

 
 

77 Vlastní zpracování 
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3.1.4 Účetní a daňové aspekty Ústavu 

Oblast hospodaření neziskové organizace upravují stejně jako u podnikatelských 

subjektů právní normy. 

1. Oblast účetnictví 

• Nezisková organizace zapsaná ve veřejném rejstříku je právnickou osobu. 

Všechny právnické osoby jsou považovány za účetní jednotky dle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Proto se na ně 

v oblasti účetnictví budou vztahovat mimo jiné i následující právní předpisy: 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Při splnění 

zákonem stanovených podmínek může i nezisková organizace spadnout do 

povinnosti účetního auditu společnosti. 

• Vyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., O účetnictví, pro účetní jednotky účtující v soustavě 

jednoduchého účetnictví. Nezisková organizace založená jako Ústav však nikdy 

neúčtuje v soustavě jednoduchého účetnictví. 

• Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení zákona 

o účetnictví pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. 

• České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 

činnosti není podnikání č. 401–414. 

2. Oblast daní 

V obecné rovině lze říci, že na neziskové organizace se vztahují daňové předpisy. 

Mohou být daňovými poplatníky a musí v souladu s platnými zákony platit daně. Kvůli 

charakteru svých činností jsou však od většiny daní osvobozeny. 

a) Daň silniční 

U veřejně prospěšného poplatníka není používání silničního motorového vozidla 

a jejich přípojného vozidla registrovaného a provozovaného v ČR předmětem daně 

silniční jen pokud příjmy, k jejichž získání je vozidlo použito, nejsou předmětem daně 

z příjmů dle zákona o daních z příjmů. Zebra Exhibitions z.ú. bude poplatníkem 
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s širokým základem daně. Její příjmy budou předmětem daně z příjmů a použití 

silničního motorového vozidla bude předmětem daně silniční. 

b) Daň z příjmů 

Nepodnikatelské subjekty zdaňují své příjmy stejně jako subjekty podnikatelské. Musejí 

ale projít náročnější administrativou. Speciální režim zdanění neziskové organizace se 

týká jen hlavní činnosti, ostatní se posuzují stejně jako podnikatelská činnost, i se tak 

zdaňují. 

Veřejně prospěšný poplatník je povinen vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní 

závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, které 

předmětem daně nejsou, nebo jsou, ale jsou osvobozeny. 

Dary se po zrušení daně darovací staly bezúplatnými příjmy dle zákona o daních 

z příjmů a osvobození darů mohou uplatnit pouze veřejně prospěšní poplatníci, pokud 

použijí dar pro účely dle § 15/1 nebo § 20/8. Pokud by Zebra Exhibitions z.ú. přijaté 

dary používala na své kulturní a vzdělávací činnosti, splnila by tak stanovené podmínky 

a přijaté dary by byly osvobozeny od daně z příjmů. 

Možnosti zdanění 

Ústav spadá vždy do režimu veřejného poplatníka s tzv. širokým základem. Tzn. 

předmětem daně budou všechny příjmy Zebra Exhibitons, z.ú. s výjimkou investičních 

dotací. 

Pro neziskovou organizaci platí i zákaz kompenzace. Jeli jedna činnost realizovaná 

pod/nad úrovní nákladů za různé ceny ziskové/ztrátové, pak nelze stejné výkony 

v rámci jednoho druhu činnosti kompenzovat. Zisková činnost bude vždy zdaněna. 

Vyjde-li činnost ztrátová, jsou nedaňové i náklady vztahující se k této ztrátové činnosti. 

Proto je velmi důležité nastavení správné, důkladné a podrobné evidence nákladů 

a výnosů vztahující se k jednotlivým činnostem. Například pomocí analytických účtů, 

středisek či jednotlivých zakázek. 

Problém v odděleném vykazování dle jednotlivých činností můžou představovat 

náklady, které jednoznačně nepatří do žádné realizované činnosti. Jedná se o náklady na 

správu neziskové organizace jako jsou elektřina, nájem, voda, údržba, činnost 

ekonomického oddělení, správa organizace, školení, nákup odborné literatury apod. 
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Takové náklady se podobně jako u podnikatelských subjektů dají nazvat správní režií 

a k jednotlivým činnostem budou rozpočítány podle vhodně zvolených rozvrhových 

základen. 

Kapitálové dovybavení je dle § 19b/2 písm. b) bod 1 osvobozeno od daně z příjmu. To 

má přímou vazbu na náklady. Náklady související s kapitálovým dovybavením tak musí 

být nedaňové. 

Daňové úspora dle § 20/7 

Nezisková organizace ve formě Ústavu může uplatnit daňovou úporu. Základ daně 

může snížit o 30 %, maximálně o 1 000 000 Kč, použije-li prostředky získané touto 

úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů nepodnikatelských 

činností. Jeli 30 % méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, 

maximálně však do výše základu daně. 

c) Daň z přidané hodnoty 

Ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty se týkají i neziskových organizací. 

Z definice ekonomické činnosti v ZDPH lze vyčíst podmínku, že: „ekonomická činnost 

je vykonávána za účelem získání příjmů“. Tím jsou pokryty i činnosti neziskových 

organizací. 

O neziskových organizacích se mluví i v definici osoby povinné k dani: „osoba povinná 

k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, 

pokud uskutečňuje ekonomické činnosti“. To ještě neznamená, že je nezisková 

organizace automaticky plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen plátce). Plátcem se 

stává za stejných podmínek jako jiné podnikatelské subjekty, nejčastěji překročením 

stanovené hranice obratu. 

Registrace k DPH 

Organizace Zebra Exhibitions, z.ú. musí sledovat svůj obrat pro povinnou registraci. 

Pokud nepřesáhne hranici příjmů vstupujících do obratu ve výši 1 mil. Kč za posledních 

12 měsíců, zákonná povinnost k registraci jako plátce daně nevznikne. 
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Předmět daně 

Předmětem daně nejsou u neziskových organizací (neuvádí se v daňovém přiznání 

k DPH) dotace, příspěvky a jiné finanční podpory. Především finanční prostředky 

poskytovaného ze státního rozpočtu, státních fondů, grantů přidělených podle zvláštního 

zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů EU nebo obdobných programů, které nemají 

charakter dotace k ceně. 

Dotace a příspěvky tak nevstupují do obratu pro účely registrace DPH. 

Typy plnění 

Neziskové organizace uskutečňují zejména plnění: 

• osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 

• zdanitelná plnění, v menší míře 

• plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně (výjimečně) 

V případě organizace Zebra Exhibitions, z.ú. půjde o organizaci výstav, festivalů, 

přednášek a promítání s cestovatelskou tématikou. Dle § 61 písm. e) je poskytnutí 

kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího právnickou osobou, která 

nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání osvobozeno od daně bez nároku na 

odpočet daně. To je rozdíl oproti právnické osobě, např. v podobě s. r. o., která musí 

v případě, že je plátcem DPH dle přílohy č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb. služby 

spočívající v poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí i jiných kulturních zařízení (na 

kulturní akce a památky, výstavy atd.) zdanit první sníženou sazbou ve výši 15 %.  

Místo plnění 

Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání 

a zábavy, spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou akci, kam se svou činností vejde 

i Zebra Exhibitons z.ú., je dle § 10b zákona o DPH místo konání takovéto služby. V 

případě, že se bude výstava či festival pořádat na území ČR, bude místo plnění v ČR. 

Rozhodne-li se však Zebra Exhibitions uspořádat festival nebo výstavu např. na 

Slovensku, přesune se místo plnění na Slovensko. V takovém případě se společnost 

Zebra Exhibitions, z.ú. musí zaregistrovat na Slovensku jako slovenský plátce DPH, 

postupovat podle znění slovenského zákona o DPH a popřípadě odvádět DPH na 
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Slovensku. Stejně tak bude společnost postupovat i v případech, kdy se rozhodne 

pořádat výstavu, festival či promítání v jiných členských státech EU. 

Nárok na odpočet 

Klasifikuje-li Zebra Exhibitions, z.ú. svoji činnost jako zdanitelné plnění dle § 61 

ZDPH, tzn. plnění osvobozené bez nároku na odpočet, nebude mít v případě přijatých 

nákladů vztahujících se k těmto činnostem nárok na odpočet daně. 

Nevýhodou při poskytování plnění osvobozených od DPH na výstupu bez nároku na 

odpočet je bezpochyby ztráta nároku na odpočet daně na vstupu. Tato skutečnost se 

samozřejmě promítne do kalkulace cen u osvobozených plnění. 

Problematickou oblastí u neziskových organizací bylo uplatnění nároku na odpočet 

u přijatých zdanitelných plnění pořízených z dotací. U neziskových organizací jde 

z důvodů častých čerpání dotací o velmi častou záležitost. Neziskové organizace mohou 

řídit judikátem NSS ČR sp. zn. 9 Afs 8/2013-42 ze dne 10.10.2013. Ten potvrdil 

možnost uplatnění nároku na odpočet u přijatých zdanitelných plnění pořízených 

z dotace.78 

Krácený odpočet DPH 

V případě, že by Zebra Exhibitions z.ú. používala přijatá zdanitelná plnění nejen pro 

plnění osvobozená, ale i pro plnění zdanitelná v rámci svých ekonomických činností, 

může z takových přijatých plnění uplatnit nárok na odpočet daně v krácené výši. Nárok 

na odpočet daně bude společnost krátit dle postupu uvedeného v § 76 zákona o DPH. 

Pro výši kráceného nároku v průběhu roku použije tzv. zálohový koeficient. Postup 

stanovení a co koeficient zahrnuje opět udává § 76 ZDPH. 

V posledním zdaňovacím období kalendářního roku pak společnost provede vypořádání 

odpočtu dle § 76 odst. 7 ZDPH za všechna zdaňovací období tohoto roku. 

d) Zákon o elektronické evidenci tržeb 

Elektronické evidenci tržeb podléhá dle § 4 odst. 1 Zákona o elektronické evidenci tržeb 

platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a zakládá rozhodný 

příjem. Rozhodným příjmem u poplatníka daně z příjmů právnických osob je příjem 

 
78 PELIKÁNOVÁ, Anna. Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky [online]. 

3. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. s. 282. ISBN 978-80-271-2359-9. 
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z činnosti, která je podnikáním. Nebude-li Zebra Exhibitions z.ú. ve své hlavní činnosti 

vykazovat znaky podnikatelské činnosti, nebudou případné příjmy z této činnosti 

podléhat elektronické evidenci tržeb. Důležitým znakem podnikatelské činnosti je však 

pojem soustavnost. Zde již Zebra Exhibitions z.ú. může mít určité pochybnosti, že její 

hlavní činnost v organizaci výstav a festivalu či přednášek je či není soustavná, či spíše 

nahodilá. A nejde o to, zdali z této činnosti dosáhne zisk i když s ním nebylo předem 

počítáno. Znak soustavně prováděné činnosti jasně stanoví, že příjmy v hotovosti 

z činnosti Zebra Exhibitions z.ú. budou podléhat elektronické evidenci tržeb. Nepůjde 

však o veškeré příjmy. Příjmy, které nemají původ v činnosti poplatníka (dary, dotace, 

příspěvky na činnost), nelze považovat za příjmy z podnikání. Proto nebudou podléhat 

elektronické evidenci tržeb. Neziskové organizace, evidují pouze příjmy z vedlejší 

podnikatelské činnosti, kterou vyvíjí za účelem podpory své hlavní nepodnikatelské 

činnosti, a to jen tehdy, přesáhnou-li jejich tržby 300 000 Kč ročně nebo 5 % celkových 

příjmů. 

Ve vztahu k povinnostem vyplývajícím ze zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb 

doporučuji společnosti nechat si provést závazné posouzení, zdali v rámci své hlavní 

činnosti provozuje podnikatelskou činnost či nikoliv. 

3.1.5 Zhodnocení návrhu 

Na základě provedeného rozboru nákladů bylo zjištěno, že největší část nákladů CK 

Zebra tvoří výkonová spotřeba, resp. služby nakupované do balíčku služeb k zájezdům. 

Ty tvoří přes 90 % celkových nákladů. Společnost musí dobře řídit náklady v této 

oblasti, aby si udržela stávající úroveň marží dosažených z realizovaných zájezdů. 

Zachování dosahované úrovně marží zajistí stabilní výkonnost a bezproblémový chod 

společnosti v dalších letech. Řízení nákladů v této oblasti představuje především dobře 

vyjednané cenové podmínky v odběratelsko-dodavatelských vztazích, monitorování 

cenové hladiny v jednotlivých oblastech a za jednotlivé služby. Nedílnou součástí řízení 

nákladů v oblasti zájezdů je i sledování pohybu měnových kurzů a včasné reakce na 

jejich přílišné výkyvy. Řízení nákladů tímto způsobem je důležitou součástí pro 

stanovení ceny za nabízené zájezdy. 

Kalkulace ceny zájezdů přirážkovou metodou v případě cestovních kanceláří shledávám 

jako dostačující. Společností, která nabízí služby jednoho typu, se náklady mění 
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rozdílně, v závislosti na různých faktorech. Společnost nedokáže přiřadit režijní náklady 

generované společností k jednotlivým zájezdům na základě jednoho zvoleného typu 

rozvrhové základny. 

Za problémovou oblast byly shledány činnosti v oblasti pořádání výstav, přednášek 

a festivalů. Tyto činnosti nedokázaly nikdy vygenerovat zisk, respektive pokrýt alespoň 

náklady na jejich realizaci vynaložené. Společnosti sice ze zájezdů dosahuje 

dostatečnou výši zisků z uskutečňování zájezdů, které může použít na úhrady ztrát 

dosažených výstavními činnostmi. Tím však dochází k poklesu ziskovosti společnosti 

i rentability kapitálu a tržeb. To je dle mého názoru však zbytečné. Z analýzy výsledků 

výstav za sledovaná období, uvedených v kapitole 2.6.4, ztráty v letech 2013–2016 

činily vždy téměř 2 mil. Kč a v letech 2017 a 2018 přesáhly dokonce 4 mil. Kč. Celkově 

ztráta z výstavní činnosti za sledované období činní 15 mil. Kč. To je velmi negativní 

výsledek. Výstavy jsou v průběhu roky pořádány dvě. Každá z nich se ztrátou kolem 

2 mil. Kč. Další výstavní činnost jako je festival, přednášky či promítání vykazuji ztráty 

v řádech 10 tis. Kč. Větší festivaly i 100 tis. Kč. Celková roční ztráta z výstavních 

činností je tak odhadována na 5 mil. Kč. To už není zanedbatelná suma. Částku 5 mil. 

Kč/rok jako náklad na propagaci cestovní kanceláře lze nazvat předraženou propagací. 

Odloučení výstavních činností od činnosti cestovní kanceláře tak považuji za krok 

správným směrem. Cestovní kancelář Zebra s. r. o. tak ušetří 5 mil. Kč/rok, (neuvažuji 

zdanění) které může investovat efektivnějším způsobem. Minimálně zvýší svůj 

výsledek hospodaření a v případě ponechání nerozděleného zisku ve společnosti zvýší 

podíl financování společnosti vlastním kapitálem a sníží závislost společnosti na 

financování cizími zdroji. Ušetřenou částku může použít i jiným způsobem jak již bylo 

nastíněno v návrhové části na straně 81. 

Vytvořením neziskové organizace za účelem pořádání výstavních činností zůstane 

zachována propagace cestovní kanceláře jako spoluzakladatele či hlavního sponzora. 

Nezisková organizace si na své činnosti začne vydělávat sama především formou 

samofinancování, ale i pomocí různých forem fundraisingu. Na ty dosáhne nezisková 

organizace v daleko větší míře než podnikatelský subjekt generující zisky. Výstavní 

činnosti tak již nebudou finanční ani administrativní přítěží cestovní kanceláře. Cestovní 

kancelář může i nadále činnost neziskové organizace podporovat formou kapitálového 
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dovybavení nebo příspěvků ve výši dle svého uvážení. Dále může poskytnout podporu 

ve formě propagace neziskové organizace ve svých reklamních a propagačních 

materiálech. 

Sestavené rozpočty dokazují, že nezisková organizace dokáže výstavní činnosti 

realizovat s nižšími náklady. Především díky dobrovolnictví, ale i díky možnosti 

vyjednat a získat jiné ceny, než by získal podnikatelský subjekt např. v podobě s. r. o. 

Nezisková organizace může v rámci své činnosti do budoucna i rozšířit rozsah svých 

aktivit. Může zvýšit četnost přednášek či promítání. Začít pořádat nové cestovatelské 

festivaly, výstavy či obdobné akce. Bude to její hlavní náplň činnosti. Nebude ovlivněna 

administrativní zátěží v podobě organizace zájezdů. Tím se samozřejmě zvýší 

podvědomí nejen o neziskové organizaci, ale i cestovní kanceláři jako zakladateli.  

Z výše uvedených argumentů vyplývá jednoznačná výhoda v podobě odloučení 

výstavních činností od činnosti cestovní kanceláře a založení vlastní organizace na tyto 

činnosti v podobě neziskové organizace. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení výkonnosti cestovní kanceláře Zebra s. r. o. se 

zaměřením na rozbor majetkové a kapitálové struktury, srovnání finančních 

poměrových ukazatelů s konkurencí a analýzu nákladů a výnosnosti hlavních činností 

společnosti. Na základě provedené analýzy zhodnotit stávající situaci a v případě 

zjištění nedostatků vypracovat návrh na změny vedoucí ke zvýšení výkonnosti  

Teoretická část diplomové práce se věnuje procesům v cestovní kanceláři, které souvisí 

s hlavní činností cestovních kanceláří a základnímu legislativnímu rámci. Dále jsou 

uvedeny základní informace potřebné pro zhodnocení výkonnosti společnosti. Popis 

přístupů k měření a průběh procesu hodnocení výkonnosti. Jsou zde uvedena 

východiska pro strategickou analýzu a benchmarking společnosti.  

V analytické části byla představena společnosti Zebra, s. r. o. Poté byla provedena 

strategická analýza společnosti. Pro analýzu vnějšího prostřední byly zvoleny metody 

PESTE a Porterova analýza. Pro analýzu vnitřního prostředí byla zvolena analýza „7S“ 

a finanční analýza poměrovými ukazateli. Poměrové ukazatele byly srovnány 

s výsledky zvolených konkurenčních společností a oborovými hodnotami. Následoval 

rozbor jednotlivých činností společnosti z hlediska kalkulace nákladů a následné tvorby 

cen za tyto činnosti. V hlavní činnosti společnosti, tj. organizace zájezdů nebyly zjištěny 

vážné nedostatky v řízení nákladů a výkonnosti. Jako neefektní činnost byla zjištěna 

výstavní činnost. Ta dosahuje záporných výsledků a tím snižuje i zatěžuje celkovou 

výkonnost společnosti. 

Ze zjištěných informací byl v návrhové části zpracován návrh na změnu, podporující 

zvýšení výkonnosti cestovní kanceláře. Součástí tohoto návrhu je zpracování projektu 

na odloučení ztrátové výstavní činnosti od cestovní kanceláře. Odloučení výstavní 

činnosti a její transformace v činnost neziskové organizace zvýší výkonnost cestovní 

kanceláře, která se zaměří pouze na organizaci zájezdů. Dojde i ke snížení 

administrativní zátěže zaměstnanců CK. Výstavní činnost v rámci neziskové organizace 

může být podporována z různých zdrojů financování, na které cestovní kancelář jako 

podnikatelský subjekt nedosáhne. Zachování propojení neziskové organizace s cestovní 

kanceláří jako svým zřizovatelem zaručí cestovní kanceláři stále stejnou úroveň 

propagace jako doposud. 
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Příloha I: Náklady společnosti za sledovaná období v tis. Kč 

Položka výkazu zisků a 

ztráty 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Náklady vynaložené na prodané 

zboží 279 395 117 56 69 54 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 -67 -127 -69 -79 
Výkonová spotřeba 104 687 112 413 107 980 112 605 118 928 135 135 
Spotřeba materiálu a energie 1 427 1 936 1 484 1 397 2 025 2 135 
Služby 103 260 110 477 106 496 111 208 116 903 133 000 
Osobní náklady 5 266 5 590 5 054 4 840 5 588 6 230 
Mzdové náklady 4 095 4 334 3 915 3 774 4 271 4 797 
Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 1 171 1 256 1 139 1 066 1 317 1 433 
Daně a poplatky 4 4 2 34 19 23 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 412 258 17 72 200 476 
Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích 

období 0 0 69 -10 8 0 
Ostatní provozní náklady 1 233 1 244 1 615 1 561 1 521 1 795 
Nákladové úroky 0 0 0 0 0 0 
Ostatní finanční náklady 817 832 1 010 659 1 518 882 
Daň z příjmů za běžnou činnost 1 720 810 1 110 1 869 1 515 2 305 

Náklady celkem 114 418 121 546 116 907 121 559 129 297 146 821 
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Příloha II: Předběžná kalkulace zájezdu s aktivním poznáváním pro maximální počet 

osob  
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Příloha III: Předběžná kalkulace zájezdu s aktivním poznáváním pro 7 osob 
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Příloha IV: Výsledná kalkulace zájezdu v Kč 

č. Název položky Kč 

1 Celkové platby klientů 684 042 

2 Letenky k zájezdu 0 

3 Víza 0 

4 Cestovní pojištění 0 

5 Platby klientů k zájezdu 684 042 

6 Vlastní průvodce v ceně obvyklé    

7 Platby k nakoupeným službám  (ř.5 - ř.6) 684 042 

  Hotovostní zahr. výdaje ve 3. zemích (4 760 USD x 22,453 + 34 797 Kč) 139 653 

  Letenky k zájezdu 262 683 

  Bezhotovostní platby kr. kartou 28 427 

  Průvodce na fakturu () 35 044 

  Služby nakoupené pro průvodce na ŽL(dle smlouvy)(FH 45, FID 6, FL 220) 22 052 

  Služby nakoupené ve 3. zemích (FH 45, FID 6, 16) 59 807 

8 Celkem nakoupené služby ve 3. zemích 547 666 

  Zajištění víz  0 

  Ostatní nakoupené služby  0 

9 Celkem nakoupené služby v ČR a EU (marže podléhá DPH) 0 

10 Nakoupené služby celkem 547 666 

11 Marže celkem  136 376 

  z toho marže osvobozená od DPH  (ř.8/ř.10x100 tj. 100%)   

  marže podléhající 21% DPH (ř.9/ř.10x100 tj.  %)   0 

  Rozpis marže podléhající DPH 0 

  Základ daně 21%   

  DPH 21% 0 

  Rozpis ceny obvyklé z vlastního průvodce viz ř.6 0 

  Základ daně 21% 0 

  DPH 21% 0 
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Příloha V: Předběžná kalkulace zájezdu na zakázku 
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Příloha VI: Výsledná kalkulace zájezdu na zakázku v Kč 

č. Název položky Kč 

1 Celkové platby klientů 518 572 

2 Letenky k zájezdu 106 572 

3 Víza 0 

4 Cestovní pojištění  0 

5 Platby klientů k zájezdu 412 000 

6 Vlastní průvodce v ceně obvyklé    

7 Platby k nakoupeným službám  (ř.5 - ř.6) 412 000 

  Hotovostní zahr. výdaje ve 3. zemích (1 538 USD x 22,712 + 47 235 Kč) 82 166 

  Letenky k zájezdu  0 

  Bezhotovostní platby kreditní kartou 18 544 

  Faktura od průvodce 57 700 

  Služby nakoupené pro průvodce na ŽL(dle smlouvy) 35 818 

  Služby nakoupené ve 3. zemích  129 844 

8 Celkem nakoupené služby ve 3. zemích 324 072 

  Zajištění víz  0 

  Ostatní nakoupené služby  0 

9 Celkem nakoupené služby v ČR a EU (marže podléhá DPH) 0 

10 Nakoupené služby celkem 324 072 

11 Marže celkem  87 928 

  z toho marže osvobozená od DPH  (ř.8/ř.10x100 tj. 100%)  87 928 

  marže podléhající 21% DPH (ř.9/ř.10x100 tj.  %)   0 

  Rozpis marže podléhající DPH 0 

  Základ daně 21%  0 

  DPH 21% 0 

  Rozpis ceny obvyklé z vlastního průvodce viz ř.6 0 

  Základ daně 21% 0 

  DPH 21% 0 

 

  



120 
 

Příloha VII: Vzor zakládací listiny Ústavu 

 

Zakládací listina zapsaného ústavu 
dle zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
 
Zakladatel (zakladatelé): 
Zebra s. r. o. 
 
 
 
(dále v textu této listiny jen jako „zakladatel“) 
 
zakládají dnešního dne zapsaný ústav takto: 
 

I. Název sídlo, doba trvání ústavu 

1. Název ústavu zní: Zebra Exhibitions, z.ú. 

2. Sídlo ústavu je (obec, město): Brno 

3. Adresa sídla ústavu ke dni jeho založení je: xxxx 

4. Změna adresy sídla ústavu je možná i bez změny této listiny rozhodnutím správní rady, 

s písemným souhlasem zakladatele. 

5. Ústav se zakládá na dobu neurčitou. 

II. Statut, poslání a účel ústavu, předmět činnosti, předmět podnikání 

1. Zebra Exhibitions z.ú. je samosprávná, vzdělávací, nezisková a nepolitická organizace 

provozující svoji činnost, jejíž výsledky jsou veřejně dostupné bez ohledu na věk, národnost, 

víru, profesi či společenské postavení, založená za účelem naplňování společensky 

prospěšného zájmu. Výsledky činnosti ústavu jsou dostupné za podmínek předem 

stanovených. Tyto podmínky stanoví svým rozhodnutím správní rada ústavu a ústav je 

zveřejní 

2. Posláním ústavu je šíření hlubší osvěty a uvádění do podvědomí veřejnosti fakta 

o rozdílném geografickém i demografickém vývoji ve světových destinacích za účelem vyšší 

informovanosti o životě v méně známých a dostupných destinacích včetně boření 

společenských předsudků a bariér. To vše formou vzdělávacích akcí v podobě výstav, 

festivalů, přednášek a promítání. 
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3. Účelem ústavu je poskytování obecně prospěšných činností spočívajících v organizování 

výstav, festivalů, přednášek a promítání s cestovatelskou tématikou za účelem přiblížení 

světových destinací široké veřejnosti. 

4. Ústav může v rámci své vedlejší činnosti podnikat. Předmět podnikání ústavu ke dni jeho 

založení je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

5. Správní rada je oprávněna rozhodnout i bez změny této listiny o změně či doplnění 

předmětu podnikání ústavu. Toto rozhodnutí vyžaduje souhlas zakladatele. 

III. Majetkový vklad zakladatele 

1. Každý ze zakladatelů vkládá do ústavu majetkový vklad ve výši ………..(slovy 

……………………………. korun českých). Správcem vkladu je zakladatel ……………………………….. 

IV. Orgány ústavu 

1. Orgány ústavu jsou: 

a) správní rada, 

b) kontrolní orgán (dozorčí rada/revizor), 

c) ředitel. 

2. Povinné údaje o členech orgánů ústavu jsou uvedeny v samostatné části této listiny. 

V. Správní rada 

1. Správní rada je nejvyšší orgán ústavu. 

2. Správní rada má 3 členy. 

3. Členem správní rady nesmí být osoba, která je vůči ústavu v pracovním poměru nebo 

která není ve vztahu k účelu ústavu bezúhonná. 

Člen správní rady nemůže současně vykonávat funkci ředitele ani funkci kontrolního orgánu 

nebo jeho člena. 

4. Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel. Není-li to možné, nebo pokud 

zakladatel ani přes písemnou výzvu ředitele, správní rady nebo kontrolního orgánu ústavu 

nejmenuje chybějícího člena správní rady do 60 dnů po doručení této výzvy, zvolí nového 

člena správní rady samotná správní rada hlasy zbývajících členů. 

5. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství je možné. Pokud však 

správní rada volí a odvolává své členy sama, lze tutéž osobu opakovaně zvolit nanejvýš na 

dvě po sobě jdoucí funkční období. 

6. Člena správní rady lze z funkce odvolat, jestliže: 

a) závažně nebo opakovaně porušil tuto listinu nebo statut, 
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b) porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst ústavu. 

7. Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání správní 

rady. 

8. Správní rada volí i odvolává ředitele, dohlíží na výkon jeho působnosti a rozhoduje o 

právních jednáních ústavu vůči řediteli. 

9. Správní rada schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu ústavu. 

10. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. 

11. Správní rada uděluje řediteli předchozí souhlas k právnímu jednání, kterým ústav: 

a) nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci; 

b) vlastní nemovitou věc zatěžuje; 

c) nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové; 

d) zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem; 

e) nabývá nebo pozbývá vlastnické právo k movité věci, jejíž hodnota je vyšší než hodnota 

zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky. 

12. Správní rada může vydat statut ústavu a upravit v něm vnitřní organizaci ústavu a 

podrobnosti o jeho činnosti. Ústav statut (včetně jeho změn) zveřejní založením do sbírky 

listin. 

VI. Kontrolní orgán ústavu 

1. Revizor je kontrolní a revizní orgán ústavu. Dozorčí rada se nezřizuje. 

2. Kontrolní orgán: 

a) dohlíží, zda správní rada a ředitel vykonává působnost podle zákona a ve shodě s touto 

listinou i statutem, byl-li vydán, 

b) kontroluje plnění podmínek stanovených pro výkon činností ústavu, 

c) upozorňuje správní radu a ředitele na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich 

odstranění, 

d) kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává účetní závěrku ústavu, 

e) vyjadřuje se k výroční zprávě, 

f) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě písemnou zprávu o své kontrolní činnosti. 

3. Kontrolní orgán zastupuje ústav proti řediteli, jakož i v každé záležitosti, kdy zájem 

ředitele odporuje zájmům ústavu. 

4. Je-li revizorem fyzická osoba, je funkční období revizora pětileté. 

5. Revizorem může být i právnická osoba, jejíž předmět činnosti umožňuje výkon kontrolní 

a revizní činnosti, a to i po neurčitou dobu. 

6. Pro volbu a odvolání revizora platí obdobně ustanovení o správní radě. 
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VII. Ředitel 

1. Ředitel je statutární orgán ústavu. 

2. Ředitele volí a odvolává správní rada, která také určuje výši jeho odměny. Prvního ředitele 

ústavu zvolí správní rada na svém prvním zasedání. 

3. Ředitelem může být zvolena pouze fyzická osoba, která nebyla odsouzena za úmyslný 

trestný čin. 

4. Ředitel řídí činnost ústavu, pokud tato činnost není vyhrazena do působnosti jiného 

orgánu ústavu. 

5. Ředitel zastupuje ústav ve všech jeho věcech samostatně. 

VIII. Odměňování orgánů ústavu nebo jejich členů a ředitele 

1. Řediteli náleží za výkon jeho funkce odměna stanovená rozhodnutím správní rady. 

Nerozhodne-li správní rada o výši odměny ředitele, platí, že ředitel vykonává svou funkci 

bez nároku na odměnu. 

2. Ostatním orgánům ústavu nebo jejich členům lze za výkon jejich funkce vyplácet odměnu, 

jejíž výši nebo způsob stanovení určí zakladatel. 

Nerozhodne-li zakladatel o výplatě odměny za výkon funkce, platí, že funkce osob 

uvedených v předchozí větě jsou čestné. 

IX. Účetnictví a výroční zpráva 

1. Ústav účtuje odděleně o nákladech a výnosech spojených s hlavním předmětem činnosti, 

s vedlejší činností a se správou ústavu. 

2. Účetní závěrku a výroční zprávu ústavu ověřuje auditor, pokud výše čistého obratu ústavu 

překročí deset milionů Kč. 

3. Výroční zpráva ústavu obsahuje kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem 

upravujícím účetnictví další významnější údaje o činnosti a hospodaření ústavu, včetně výše 

plnění poskytnutých členům orgánů ústavu, a o případných změnách zakladatelského 

právního jednání nebo změnách členství v orgánech ústavu. 

4. Ústav výroční zprávu uveřejní nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období 

uložením do sbírky listin. 
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X. Zrušení ústavu 

1. Ústav lze zrušit: 

a) rozhodnutím soudu v případě, že dlouhodobě nenaplňuje svůj účel, nebo z jiných 

zákonných důvodů; 

b) rozhodnutím zakladatele nebo jím určené osoby, jinak správní rady s předchozím 

souhlasem zakladatele. 

2. Likvidační zůstatek ústavu bude nabídnut ústavu s obdobným účelem dle rozhodnutí 

správní rady. 

XI. Závěrečné ustanovení 

1. Právní poměry ústavu se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

Příloha – údaje o orgánech ústavu 
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Příloha VIII: Rozvaha společnosti Zebra s. r. o. za období 2013-2018 v tis. Kč 
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Příloha IX: Výkaz zisku a ztráty společnosti Zebra s. r. o. za období 2013-2018 v tis. Kč 

 


