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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá analýzou služeb cestovní kanceláře Cílka, s.r.o.. První část je 

zaměřena na výklad pojmů, problematiku cestovního ruchu, marketing služeb a metody 

analýzy konkurence,jejich produktů a služeb. Druhá část práce zahrnuje vlastní analýzu 

s následným vyhodnocením a návrhy změn. Cílem bakalářské práce je navrhnout taková 

opatření,   která   by   vedla  ke  spokojenosti   zákazníků  a  zvýšení  počtu  prodaných 

zájezdů.

Abstract
The bachelor thesis discusses service analyse of travel agency Cílka, s.r.o.. The first part 

of my thesis is an explanation of concepts, problems in tourism, marketing of services 

and methods for competition analysis, analysis of products and services. The second part 

includes analyses and data evaluation procedures and innovation suggestion. The purpose 

of this bachelor’s work is propose the arrangements which would lead to the customer 

content and sales promotion of package tour.
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ÚVOD

Tak jako se mění  většina oborů kolem nás,  mění  se i  cestovní  ruch,  spolu se všemi 

pozitivy  i  negativy.  Výhody  jsou  jednoznačné  -  mimo  jiné  větší  výběr  destinací 

a ubytovacích kapacit, zlepšování kvality a možnosti luxusní dovolené. Na druhé straně 

je to často například neschopnost domluvit se cizí řečí v dané destinaci nebo neznalost 

místního prostředí u zahraničních dovolených. A právě v okamžiku, kdy cestovatel dává 

přednost pohodlí a jistotě během zájezdu, nachází své uplatnění cestovní kancelář. 

Cestovní kancelář plní mnoho funkcí a bez její pomoci si většina cestovatelů nedokáže 

svou dovolenou či výlet již představit. 

V případě pobytových zájezdů zajišťuje cestovní kancelář všechny činnosti související 

s dopravou, ubytováním, fakultativními výlety i programem. Mnohdy její pracovníci jsou 

nuceni  řešit  nečekané  situace.  Právě  na  jejich  výkonech  často  závisí  výsledný  efekt 

zájezdu.  Zatímco  dříve  nebyly  požadavky  na  průvodcovu  odbornost  či  charakter 

rozsáhlé, v dnešní době je na ně kladen velký důraz. Tudíž nejen na schopnost domluvit 

se cizí řečí a orientovat se v příslušné zemi, ale i na umění komunikace, tvořivosti nebo 

spolehlivosti. 

Cestovní kancelář, která zprostředkovává vztah průvodce a zákazníka, by měla být proto 

schopna průvodce motivovat, poskytovat mu dobré pracovní zázemí a její organizační 

aktivity  by  měly  přispívat  k  jeho  spokojenosti,  neboť  ta  je  základem  pro  dobře 

odvedenou práci a vracející se klienty. 

Následnou  spokojenost  zákazníků  cestovní  kanceláře  můžeme  definovat  jako  takový 

stav, kdy zájezd probíhá bez problémů, zákazníkovi jsou poskytnuty všechny smluvené 

služby  v  dostatečném  rozsah  a  parametrech,  které  zákazníkovi  vyhovují.  Tento 

rovnovážný stav může být ovšem narušen, například pokud zákazník nečerpal všechny 

objednané  služby  nebo  zájezd  neprobíhá  dle  ideálních  měřítek.  Za  těchto  podmínek 

je nutné zjistit příčiny nespokojenosti a udělat taková nápravná opatření, která povedou 

k opětovnému žádoucímu stavu, tzn. spokojenosti zákazníka. 
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Snaha cestovní kanceláře o zvýšení spokojenosti  klientů s organizací zájezdů se musí 

opírat o zjištění, které oblasti je nutno řešit, popřípadě jakým způsobem. A právě tyto 

skutečnosti  jsou podstatou níže uvedeného zkoumání – tedy zjištění  příčin nedostatků 

a určení jejich závažnosti. Na základě výsledků budu následně interpretovat doporučení, 

kterými by se cestovní kancelář měla řídit.

V této práci jsem nejprve objasnila teoretické pojmy z oblasti cestovního ruchu a analýzy 

služeb.  Následující  praktická  část  analyzuje  služby  cestovní  kanceláře,  popisuje 

a objasňuje postupy, pomocí nichž byla analýza provedena. Návrhy změn a doporučení 

vedoucí ke zlepšení služeb cestovní kanceláře jsou uvedeny v závěru bakalářské práce. 

Výzkumné šetření bylo provedeno prostřednictvím několika analýz, jejich metodika bude 

popsána  v  jedné  z  následujících  kapitol.  Vlastní  průzkum  bude  pro  celou  tuto 

bakalářskou  práci  stěžejní,  neboť  teoretické  poznatky  o  výzkumné  činnosti  budou 

aplikovány na konkrétní případ. Průzkum cestovní kanceláře i její konkurence následně 

ukáže, které činnosti bude nutné pro vylepšení kvality služeb změnit.

Význam  provedené  analýzy  je  tedy  zřejmý  –  vymezit  problematické  činnosti 

a nedostatky v poskytovaných službách a vyčlenit závažné problémy, kterým je nutné se 

v rámci zlepšení spokojenosti zákazníků věnovat.

Cílem  mé  bakalářské  práce  je  zjistit  faktory,  které  ovlivňují  kvalitu  poskytovaných 

služeb. Objektem zkoumání bude cestovní kancelář Cílka, s.r.o., jejíž bližší specifikace je 

popsána v jedné z úvodních částí. Na základě zjištěných výsledků budou vyvozena jistá 

doporučení  pro  management  společnosti.  Budou  tedy  definovány  takové  návrhy 

a  opatření,  které  povedou  ke  zlepšení  služeb  a  následnému  vzniku  spokojenosti 

zákazníků.

Při  sestavování  bakalářské  práce  byla  uplatněna  rešerše  odborné  literatury.  Dalším 

zdrojem byly především internetové stránky, které mi pomohly při zjišťování aktuálních 

informací. Seznam použitých pramenů je uveden v přehledu literatury. 
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1. TEORIE CESTOVNÍHO RUCHU

1.1 Vznik a vývoj cestovních kanceláří

Cestovní  ruch  a  cestování  mají  velmi  dlouhou historii  a  jsou spjaty s počátkem naší 

civilizace.

První výpravy vedly po souši i po vodě, později také vzduchem a nakonec i vesmírným 

prostorem.  Jejich  důvody  byly  obchodní,  vojenskopolitické,  náboženské,  poznávací, 

sportovní.

K nejznámějším postavám počátků cestování  nepochybně  patří  Marco Polo a  Kryštof 

Kolumbus. S novodobým rozvojem cestovního ruchu a jeho hromadným organizováním 

je nezapomenutelně spojeno jméno Angličana Thomase Cooka, který roku 1841 založil 

první a dodnes fungující cestovní kancelář.

Cook ve své činnosti  uplatnil  řady prvků, které se  v  modifikované podobě používají 

v cestovní kanceláři dodnes:

• Blanketové  úvěrové  listy  (vouchery)  opravňovaly  jejich  držitele  se  ubytovat, 

stravovat a požadovat další služby v hotelech uvedených v seznamu smluvních 

partnerů .

• Rooming  listy  určené  k  reservování  předem  zaplaceného  ubytování.  Hotel 

obdržel rooming list předem a mohl se na příjezd hosta připravit.

• Popisy tras, harmonogramy a programy včetně všech zabezpečených služeb. 

• Dohody  se  železničními  společnostmi,  které  umožňovaly  vydávat  jízdenky 

za smluvní ceny na určité železniční trati. 

Vznik a vývoj cestovních kanceláří v Československu a České republice

V roce 1926 poprvé použila kancelář značky Čedok, která se okamžitě stala symbolem 

novátorství a podnikatelského úspěchu. Čedok jako první touroperátor v Evropě nasadil 

k  masovému  objevování  turisticky  atraktivních  pobytových  míst  dosud  neobvyklé 

dopravní prostředky. Byly to luxusní autobusy značky Praga, které směřovaly s prvními 

stovkami českých turistů na dalmatské pobřeží Jadranu. 
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V oblasti domácího i zahraničního cestovního ruchu začaly od poloviny šedesátých let 

působit  specializované  cestovní  kanceláře:  CKM-  cestovní  kancelář  SSM,  Rekrea 

-cestovní kancelář spotřebních družstev, Balnea – representace lázní a zřídel, Sport-turist 

-cestovní kancelář tělovýchovných svazů a Autoturist - cestovní kancelář Automotoklubu 

ČSSR. 

Liberalizace podmínek podnikání v cestovním ruchu počátkem devadesátých let přinesla 

bouřlivý rozvoj v tomto odvětví a neobvyklý nárůst konkurence. 

V oblasti výjezdového cestovního ruchu vzniklo plošně vysoce konkurenční prostředí. 

Odštěpení hotelů ze systému Čedoku a vznik samostatných hotelových organizací spolu 

s  výstavbou  nových  a  rekonstrukcemi  stávajících  hotelových  kapacit  vytvořily 

předpoklady pro konkurenční prostředí i v oblasti příjezdového cestovního ruchu.

Mimořádný zájem o cesty do zahraničí u našich občanů a popularita země v zahraničí 

spolu  s  novou  dynamickou  strukturou  cestovních  kanceláří  a  dalších  subjektů 

podnikajících v oblasti cestovního ruchu přinesly vysoké výkony cestovních kanceláří 

na počátku devadesátých let.

Bouřlivý rozvoj všech forem organizovaného cestovního ruchu však neprobíhal v dobře 

připraveném legislativním rámci, a to zejména ve vztahu k ochraně zákazníka. 

Tvrdá  konkurence  zejména  ve  výjezdovém  cestovním  ruchu  a  nezkušenost  mnoha 

manažerů cestovních kanceláří se všemi riziky podnikání v cestovním ruchu (zejména 

charterové letecké a  autobusové přepravy)  přivodila  pád řady v té  době významných 

cestovních kanceláří. Tisíce jejich klientů utrpěly ztráty finanční i morální. 

Takovýto vývoj posílil tlak na přísnější regulaci podnikání v oblasti cestovního ruchu 

a posílení ochrany zákazníků. 

Výsledkem je nový zákon č.159/1999 Sb. a modifikace zákona č.455/1991 Sb. a zákona 

č.40/1964  Sb.  Nově  formulovaná  legislativa  posiluje  ochranu  zákazníka  a  vytváří 

podmínky obdobné s podmínkami v zemích Evropské unie.
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1.2 Kategorizace cestovních kanceláří a agentur

1.2.1 Předmět činnosti cestovní kanceláře a postavení v distribučním procesu

Cestovní kanceláře jako organizátoři cest mají v cestovním ruchu nezastupitelnou úlohu. 

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

balíky služeb. Prodávají jednotlivé služby nebo jejich balíky a to zpravidla za jednu cenu.

Z  ekonomického  hlediska  jsou  cestovní  kanceláře  významnými  obchodními  partnery 

leteckých  společností  a  ubytovacích  zařízení,  přes  něž  se  realizují  podstatné  objemy 

výkonů těchto dodavatelů služeb.

Cestovní kanceláře – organizátoři cest se zabývají zejména:

• nákupem ubytovacích služeb 

• nákupem dopravních služeb 

• nákupem dalších služeb cestovního ruchu 

• vytvářením kombinací služeb a jejich balíčků 

• nabídkou služeb, jejich kombinací a balíčků 

• monitorováním realizace těchto služeb 

• informační a propagační činností.

1.2.2 Územní hledisko 

Z územního  hlediska  hovoříme  o  cestovních  kancelářích  vysílajících  a  přijímajících, 

v praxi cestovního ruchu potom o touroperátorech, působících ve výjezdovém cestovním 

ruchu, domácím cestovním ruchu a příjezdovém cestovním ruchu.

1.2.2.1 Výjezdový a domácí cestovní ruch 

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

se o nejviditelnější subjekty cestovního ruchu, které se presentují v médiích, mediálních 

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

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

v politickém dění. Do značné míry formují cestovní návyky a vytvářejí standardy kultury 
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cestování  občanů  České  republiky.  Hrají  výraznou  roli  při  tvorbě  image  celého 

turistického průmyslu ve veřejnosti.

1.2.2.2 Příjezdový cestovní ruch 

Na  trhu  cestovního  ruchu  v  oblasti  zajišťování  služeb  zahraničním  návštěvníkům  – 

příjezdovém cestovním ruchu - působí kategorie cestovních kanceláří, které se zabývají 

tvorbou a prodejem produktu do zahraničí. 

Ty je třeba dále kategorizovat dle segmentu trhu, který zpracovávají. V oblasti cest na 

dovolenou,  poznávacích  cest  a  dalších  je  pro  ně  zaveden  název  „incomingový 

touroperátor“.  Toto  označení  není  však  úplně  přesné  a  nevyjadřuje  podstatu  jejich 

činnosti a postavení v distribučním procesu. 

Podstatou  činnosti  těchto  firem  je  nákup  služeb  v  místě  nebo  regionu  (ubytování, 

doprava apod. ) a následný prodej do zahraničí, kde odběratelem není konečný zákazník 

a většinou ani maloprodejce, ale zahraniční velkoobchodník – touroperátor. 

Pracují  zpravidla  na  základě konkrétních  objednávek   zahraničních  partnerů   a  jejich 

produkt je jen částí konečného zájezdu.

1.3 Tvorba produktu v cestovní kanceláři

Hlavním produktem organizátorů  cest  do zahraničí  je  zájezd  nebo pobyt,  který  bývá 

zpravidla nabízen v katalogu s fixní cenou a má tyto hlavní komponenty:

• ubytování a stravování 

• dopravu 

• služby na místě – transfery, výlety apod. 

• služby delegáta nebo průvodce cestovní kanceláře.

Jednou z nejdůležitějších činností cestovní kanceláře – organizátora je uzavřít kontrakty 

s dodavateli služeb.
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1.3.1 Ubytování a stravování 

Smlouvy s ubytovacími zařízeními mohou být ve třech základních formách:

• kontrahovaná ubytovací kapacita je placena bez ohledu na její obsazenost

• kontrahovaná ubytovací kapacita je k dispozici do určitého data - „release date“ 

a je placena pouze v upřesněném objemu 

• ubytovací kapacita je objednávána ad hoc v objemu, který odpovídá požadavkům 

klienta.

1.3.2 Doprava

V tvorbě produktu cestovní  kanceláře – organizátora se v zásadě jedná o čtyři  druhy 

dopravy:

a) leteckou 

b) autobusovou 

c) železniční 

d) individuální.

a) Letecká doprava

Smlouvy s leteckými přepravci jsou v principu dvojího druhu:

a) Smlouvy s přepravci provozujícími pravidelnou přepravu 

Smlouva bývá uzavírána zpravidla na určitou kapacitu - „allotment“ na pravidelné lince, 

která je k dispozici cestovní kanceláří. V tomto případě mohou být dvě podoby:

• kontrahovaná kapacita je placena bez ohledu na její obsazení 

• kontrahovaná kapacita je k dispozici do určitého data – „release date“ a je placena 

pouze v upřesněném rozsahu. 

b) Smlouvy s přepravci provozujícími nepravidelnou přepravu (chartery)

Cestovní kancelář nakupuje kapacitu celého letadla a platí ji bez ohledu na skutečnou 

vytíženost. Je jejím jediným vlastníkem a zpravidla může části takto kontrahované 
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kapacity dále prodávat ostatním cestovním kancelářím.

Cestovní  kancelář  může  nakupovat  část  kapacity  též  od  specializovaných  operátorů 

tzv. konsolidátorů, kteří se zabývají redistribucí kapacit leteckých přepravců.

b) Autobusová doprava

Cestovní kancelář objednává jednu cestu nebo celý seriál cest autobusem. Smlouva bývá 

uzavírána zpravidla na celou kapacitu autobusu a je plně hrazena cestovní kanceláří.

1.3.3 Služby na místě 

Cestovní  kancelář  sjednává  služby  na  místě  zpravidla  s  místním  dodavatelem 

a v některých případech přímo s dodavatelskými organizacemi (dopravci, organizátoři 

výletů apod.)

Jedna se o tyto služby:

• místní transfery 

• výlety a exkurze v místě a regionu 

• vstupenky na kulturní a sportovní akce 

• společenské a tématické akce.

1.3.4 Služby delegáta nebo průvodce 

a) Služby delegáta 

Tyto služby patří k běžným standardům kvality celého balíku a technicky spočívají v:

• permanentní informační činnost 

• asistenci při příjezdu a odjezdu 

• organizování a reservování místních výletů 

• asistenci při mimořádných událostech.

Delegát  poskytuje  svoje  služby  zejména  účastníkům  pobytových  zájezdů  v  místech 

a střediscích cestovního ruchu.
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b) Služby průvodce 

Tyto služby vznikly historicky jako nedílná součást cest za poznáním. Mají specifický 

charakter a technicky jde o:

• organizaci ubytování, stravování a dopravy 

• kompletní organizaci času účastníků zájezdu 

• poskytování odborného výkladu po celou dobu cesty.

Průvodce  doprovází  zájezd  zpravidla  po celou dobu jeho trvání  a  je  trvale  přítomen 

na všech akcích.

1.4 Cenotvorba v cestovní kanceláři

Cena je jedním z hlavních faktorů úspěšnosti  produktu na trhu. Je třeba připomenout 

základní  východisko  a  sice,  že  ceny  tvoří  touroperátoři  a  dále  subjekty  působící 

ve  výjezdovém  cestovním  ruchu.  Cestovní  agentury,  které  zprostředkovávají  prodej 

služeb cestovního ruchu pracují za provizi.

Technicky jsou  ceny tvořené kalkulacemi.  Cenové kalkulace  vycházejí  ze  dvou typů 

zájezdů:

• standardního – pro předem neznámý počet klientů

• na objednávku – pro objednaný počet klientů.

Tvorba  ceny  vychází  z  nákupních  cen  jednotlivých  komponentů  produktu  cestovní 

kanceláře - organizátora, tj. cen:

• dopravy 

• ubytování a stravování 

• místních služeb 

• delegáta nebo průvodce.
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1.4.1 Standardní typ zájezdu

Z uvedených komponentů  ceny hraje  významnou roli  cena  dopravy.  Kontrahován  je 

zpravidla celý dopravní prostředek (letadlo, autobus) a nebo alokace míst v dopravním 

prostředku, aniž je předem znám počet klientů.

V  kalkulaci  hraje  zásadní  roli  faktor  nákladu  (procento  vytížení).  Ten  je  základním 

prvkem  podnikatelské  úvahy  a  rozhoduje  o  ekonomickém  úspěchu  akce.  Technicky 

znamená  počet  míst  z  celkové  kapacity,  která  budou  s  vysokou  pravděpodobností 

prodána a na něž jsou rozpočítávány celkové náklady na dopravní prostředek.

Může být vyjadřován relativními údaji  – procenty vytíženosti,  nebo údaji  absolutními 

tj.  počtem konkrétních míst v konkrétním dopravním prostředku, na něž jsou celkové 

náklady rozpočítávány.

Součástí nákladů při opakovaných letech nebo cestách jsou tzv. prázdné lety nebo cesty, 

tj.  náklady na  návrat  bez  cestujících  z  prvního letu  nebo cesty  a  let  nebo cestu  bez 

cestujících tam při dopravě klientů z posledního pobytu. 

Dalším rizikovým prvkem při stanovování cen standardních programů jsou kalkulace cen 

ubytování v situacích, kdy ubytovací kapacity jsou kontrahovány fixně a není sjednána 

doba jejich uvolňování. 

K  nákladům  stanoveným  kalkulacemi  ceny  dopravy,  ubytování,  místních  služeb 

a delegáta na osobu je připočítávána obchodní přirážka jako zdroj výnosů organizátora 

a dále provize prodejce.

Takto upravená cena je považována za kalkulovanou prodejní cenu. Konečná prodejní 

cena  presentovaná  na  trhu  však  vychází  z  marketingové  a  cenové  strategie  a  je 

ovlivňována řadou dalších okolností. 

1.4.2 Zájezdy na objednávku

Cenové kalkulace zpracovávané pro akce na objednávku jsou jednodušší neboť tyto akce 

nemají v sobě zahrnuty prvky rizik neobsazenosti a vychází již z konkrétních počtů osob, 

které se akce zúčastní, respektive budou zaplaceny.
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Kalkulace  vychází  ze  součtu  nákupních  cen  a  je  zvyšována  o  obchodní  přirážku 

organizátora. 

• Rizika při sestavování cen produktů   

Ke zvláštní rizikům pro kategorii cestovního ruchu patří rizika změn kurzů zahraničních 

měn. 

Vývoj kurzů je v horizontu až jednoho roku (doba mezi uzavřením kontraktu a dobou 

realizace  resp.platby)  obtížně  předvídatelný  a  v  případě  orientace  cestovní  kanceláře 

na jeden druh turistiky může mít prudký kursový vývoj pro firmu až fatální důsledky. 

Součástí kalkulací ve všech disciplinách cestovního ruchu je daň z přidané hodnoty, která 

je aplikována na základě přesných pravidel stanovených zákonem.

1.5 Nabídka a prodej produktu CK

1.5.1 Nabídka produktu

Základní formou presentace standardního produktu cestovního ruchu je prodejní katalog 

zájezdů. Ten můžeme definovat jako jmenovitý seznam standardních zájezdů a pobytů 

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

relací.

Zákon č. 159/1999 Sb. stanovuje poměrně přísné podmínky o rozsahu, struktuře a kvalitě 

informací o produktu cestovní kanceláře presentované v katalogu.

Další formou presentace je náborový list, nebo jejich soubor, který je zpravidla zaměřen 

na konkrétní segment trhu a nebo presentuje mimořádnou cenovou nebo jinou nabídku. 

Doplňkovými  formami  presentace  produktu,  které  mají  podpůrný  charakter,  jsou 

prospekt,  plakát,  videokazeta  apod.  Tyto  nástroje  zdůrazňují  některé  specifické 

charakteristiky,  které  potom obrazovou formou ilustrují  a  dokumentují.  Zpravidla  ale 

neinformují o cenách. 
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Hlavním požadavkem mimo ceny je  úplnost  informací  a  jejich  přehlednost.  Důvěrný 

ceník  též  obsahuje  hlavní  principy  spolupráce  tzn.  platební  podmínky,  storno-lhůty 

a další relevantní obchodní informace.

Fenomén internetu působí i v této oblasti  a tak většina firem působících v cestovním 

ruchu  má  kromě  brožur  a  dalších  tištěných  materiálů  i  vlastní  internetové  stránky 

pro presentaci.

1.5.2 Prodej produktu

Z hlediska distribučního procesu rozlišujeme přímý a nepřímý prodej produktu.

Přímý  prodej  je  ten,  kdy  producent  prodává  produkt  přímo  konečnému  spotřebiteli. 

V cestovním ruchu je tato forma méně častá a její podíl závisí na druhu produktu. Je však 

ekonomicky výhodnější, neboť eliminuje náklady na provize.

Při nepřímém prodeji funguje mezi producentem a konečným spotřebitelem jeden nebo 

více  mezičlánků.  Tato  forma  prodeje  je  v  cestovním  ruchu  častější  a  zavedenější. 

Ekonomicky zatěžuje producenta náklady na provize. Stěžejní roli při nepřímém prodeji 

hrají cestovní agentury nebo-li zprostředkovatelé.

Prodej produktu lze posuzovat ještě dle dalšího kritéria a sice, zda je zajišťován vlastními 

silami  nebo  přes  externí  články.  Lze  konstatovat,  že  v  současné  době  již  žádný 

touroperátor,  který  disponuje  vlastní  prodejní  sítí,  nelimituje  prodej  pouze  na  vlastní 

prodejní  místa,  ale  využívá  celé  distribuční  spektrum  na  trhu.  Exklusivní  využívání 

vlastní  sítě  je  známo  pouze  v  mimořádných  případech  nebo  při  jednorázových 

a organizačně náročných akcích, kdy by zapojení externích sil bylo z hlediska například 

rychlosti komunikace, potřeby centrální regulace apod., komplikované.

Vlastní  síť  bývá  rovněž  využívána  pro  preferenční  prodeje  konkrétního  produktu 

v konkrétním čase.

Výsledkem prodeje  je  uzavření  cestovní  smlouvy  mezi  zákazníkem a  organizátorem 

zájezdu. Požadavky na cestovní smlouvu stanovuje zákon č.159/1999 Sb., který zavádí 

přesná kritéria pro vzájemný vztah organizátora zájezdu a zákazníka. 
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1.6 Podpora prodeje produktu

Podporou prodeje produktu rozumíme aplikaci marketingových a propagačních nástrojů 

s cílem dosažení stanovených marketingových cílů. 

Ke klasickým nástrojům podpory prodeje patří v oblasti cestovního ruchu zejména:

• inzerce 

• prostorová propagace 

• výstavy a veletrhy 

• semináře, presentace a školení 

• studijní cesty 

• soutěže 

• slevy 

• mailing 

Hlavním nositelem nástrojů  podpory prodeje  jsou  cestovní  kanceláře,  jejichž  aktivity 

jsou zaměřeny na dvě cílové skupiny:

    konečné zákazníky - spotřebitele 

    cestovní agentury – prodejce.

K pozitivnímu ovlivňování  těchto  skupin  je  využíván  propagační  mix,  který  vychází 

zpravidla z dlouhodobější koncepce marketingu a aktuální prodejní situace.

1.6.1 Podpora prodeje zaměřená ke konečnému zákazníkovi

Pro tuto skupinu jsou využívány zejména tyto nástroje:

 Inzerce v periodikách a elektronických médiích 

Inzerce  plošně  oslovuje  široké  spektrum  zákazníků  a  pohotově  přináší  aktuální 

informace. Je velmi nákladná.

V  oblasti  cestovního  ruchu  je  využívána  zejména  inzerce  v  denících  a  časopisech 

pro veřejnost.
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 Prostorová propagace 

Billboardy, plakáty a další tiskoviny. Tato forma podpory prodeje oslovuje dlouhodoběji 

široké spektrum zákazníků v konkrétním místě nebo oblasti. Přináší zpravidla stručné 

a jednoduché informace, často v grafické podobě a s využitím symboliky.

 Slevy

Intenzivně používaný nástroj podpory prodeje známý jako „last minute“ – na poslední 

chvíli. Cestovní kanceláře jím zpravidla řeší nižší prodej konkrétních přepravních nebo 

ubytovacích  kapacit  v  konkrétním  čase,  které  byly  fixně  nakoupeny.  Z  hlediska 

ekonomiky cestovní kanceláře se často jedná o snahu eliminovat potencionální finanční 

ztráty. 

 Soutěže

Relativně nový nástroj podpory prodeje, který oslovuje široké spektrum zákazníků a ty 

motivuje  k  akci,  jejímž výsledkem může  být  osobní  prospěch.  Nápaditým způsobem 

seznamuje s produktem a cestovní kanceláří.

1.6.2 Podpora prodeje zaměřená k cestovním agenturám

 Inzerce v odborném tisku 

Inzerce v odborném tisku oslovuje relativně úzkou skupinu profesionálů a jejím cílem 

je  zejména  informovat  o  konkrétním  produktu  a  jeho  konkrétních  parametrech. 

Předmětem inzerce bývají často zajímavé nebo inovované podmínky provizního prodeje.

 Výstavy a veletrhy 

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

kancelář – organizátor zpravidla presentuje nový produkt, podmínky jeho prodeje a další 

podstatné skutečnosti. Účast na výstavách a veletrzích má často společenský charakter. 

 Semináře, presentace a školení 

Jedná se o moderní formu podpory prodeje, kdy jsou pro předem známý okruh 
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obchodních  partnerů  a  novinářů  presentovány  konkrétný  informace  o  produktu, 

podmínkách jeho prodeje a další fakta. Často se při těchto akcích využívá video a audio 

technika.  Účastníci  zpravidla  dostávají  drobné  suvenýry  a  akce  bývá  spojována 

s pohoštěním.

 Studijní cesty 

Cestovní  kancelář  -  organizátor  zve  jednotlivce  nebo  skupinu  obchodních  partnerů 

k účasti na konkrétním zájezdu nebo cestě, který je součástí jeho nabídky. Program cesty 

bývá modifikován dle zájmů organizátora a jeho součástí  bývá i konkrétní presentace 

vybraných služeb včetně osobního setkání s představiteli dodavatelských společností. 

 Mailing

Velmi  efektivní  nástroj  podpory  prodeje  pro  přesně  stanovený  okruh  obchodních 

partnerů. Jeho předmětem bývá zcela konkrétní a aktuální informace o novém produktu, 

nové výhodné ceně existujícího produktu a nebo další konkrétní výhodě. 

1.7 Metody průzkumu konkurence, jejich produktů a služeb 

Při sestavování návrhů na zlepšení služeb je téměř nezbytné neopomenout služby, které 

nabízí  konkurence.  Při  analyzování  konkurence  je  potřebné  identifikovat  nejen 

současnou konkurenci, ale také tu potenciální, což cestovní kanceláři pomůže předvídat, 

jak bude konkurence reagovat na změny na trhu v budoucnu, a tím i přijmout adekvátní 

strategická rozhodnutí. 

Zkoumání  konkurence můžeme rozdělit  na dlouhodobé,  které nám slouží  k hlubšímu 

poznání našich konkurentů, a na zkoumání krátkodobé, které nám pomáhá včas reagovat 

na změny konkurence. Oba druhy nám přinášejí řadu výhod. 

Mezi  přínosy  jednorázového  zkoumání  konkurence  patří  například  nalezení  „děr 

na trhu“, poznání silných a slabých stránek konkurentů, pochopení strategií konkurence, 

zmapování produktů, učení se od konkurence, poznání úspěšných propagačních akcí, 
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zjištění  potenciálních  zákazníků,  přesnější  představa  o  realizovatelnosti  vlastních 

marketingových  akcí  a  odhad reakce konkurentů.  Může  nám také odhalit,  jaké  slevy 

konkurence poskytuje a sloužit i k nastavení cenotvorby. 

Pravidelné  zkoumání  konkurence  nám  umožňuje  rychle  reagovat,  a  to  například  na 

změny  cen,  uvedení  nových  produktů  a  služeb  a  dovoluje  nám  také  včas  zjistit 

strategické  změny.  Pravidelný  průzkum  konkurence  nám  díky  analýze  skutečných 

i potenciálních rivalů umožňuje podílet se aktivně na vývoji trhu. 

A jaké  metody  můžeme  při  výzkumech  použít?  Levná  metoda,  která  zároveň  slouží 

k motivaci zaměstnanců, je vnitropodniková soutěž, kdy zdrojem informací jsou přímo 

naši zaměstnanci a provizní prodejci.

Téměř  bezplatné  je  také  získávání  informací  z  webových  stránek  konkurence,  kde 

sledujeme především změny, dále z internetových stránek ministerstva zahraničních věcí. 

Zajímavé údaje se můžeme dozvědět také z veletrhů cestovního ruchu a konferencí, a to 

dokonce mnohdy způsobem přátelského popovídání. 

Existuje  ale  i  řada  dalších  metod,  které  nám  poskytnou  cenné  informace  o  našich 

konkurentech - jejich službách a produktech. Ty jsou ale pro cestovní kancelář menšího 

typu jako je CK Cílka, většinou cenově nepřijatelné.

K  finančně nákladnějším  patří  například  nákup  volně  prodejných  studií,  které  nám 

poskytují  základní  informace  o  trhu  a  konkurenčních  cestovních  kancelářích.  Nákup 

takové  studie  se  ovšem  pohybuje  v  řádech  desetitisíců.  Podobné  náklady  je  třeba 

vynaložit na tzv. desk research, který vychází z oficiálně sledovaných statistik, musí být 

ovšem proveden specializovanou institucí. 

Cenné informace nám poskytnou také hloubkové rozhovory se zákazníky, kde kromě cen 

a slev lze zjišťovat i ostatní faktory, které vedly ke zvolení konkurenta.

Jednou  z  nejzajímavějších  metodik  vůbec  je  mystery  shopping,  která  představuje 

v podstatě fiktivní nákup a často se kombinuje s jinými metodami. Touto metodou se dají 

získat velmi citlivé údaje,  jako jsou silné a slabé stránky, reálné ceny a slevy,  chyby 

v komunikaci, propagační materiály konkurence a další. 
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Nákladný je i výzkum B2B a B2C zákazníků, které jsou vhodné s mystery shoppingem 

srovnávat  a  které  nám  slouží  pro  určení  relevantních  konkurentů  na  trhu,  poznání 

preferencí zákazníků, konkurentů a jejich pozice na trhu. 

1.8 Odlišnosti marketingu cestovního ruchu 

Služby  cestovního  ruchu  mají  specifické  charakteristiky,  které  nenacházíme  u  jiných 

služeb. Existuje osm základních zvláštností služeb našeho oboru:

1. Kratší expozitura služeb   

V případě služeb cestovního ruchu probíhá jejich spotřeba během hodiny a kratší doby, 

jako  např.  návštěva  cestovní  kanceláře.  Pro  udělání  dobrého  či  špatného  dojmu 

na zákazníka máme méně času. 

2. Výraznější vliv psychiky a emocí při nákupu služeb   

Lidé poskytují  služby a lidé tyto služby také konzumují, vždy jde o vzájemná setkání 

člověka  s člověkem.  Emoce  a  osobní  pocity  jsou  provokovány  těmito  setkáními 

a ovlivňují budoucí nákupní chování. V tomto oboru může jediný zaměstnanec ovlivnit, 

zda  zákazník  opět  využije  nabízených  služeb.  Lidé  mají  sklon  nakupovat  služby 

cestovního ruchu podle toho, jak odpovídají jejich představě. Při nákupu služeb používají 

kombinaci racionálního a emotivního uvažování.

3. Větší význam "vnější stránky" poskytovaných služeb  

Zákazníci při nákupu služeb mnohem více spoléhají na hmatatelné záchytné body nebo 

důkaz.  Kombinovaný  efekt  těchto  hmatatelných  důkazů  podmiňuje  jejich  hodnocení 

kvality a služeb. Druh nábytku, koberce, dekor stěn, uniformy zaměstnanců, znak, který 

firma používá, jsou příkladem této vnější stránky. 

4. Větší   důraz na úroveň a image   

Charakter  poskytovaných  služeb  je  většinou  nehmotný,  proto  se  zákazníci  rozhodují 

o nákupu na základě emocí, firmy musí vyvinout velké úsilí pro vyvolání asociací.
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5. Složitější a proměnlivější distribuční cesty   

V tomto oboru existuje zvláštní skupina zprostředkovatelů cestovního ruchu, zahrnující 

cestovní kanceláře a firmy, které sestavují prázdninové katalogy. Zákazníci je považují 

za odborníky a berou jejich doporučení vážně.

6. Větší závislost na komplementárních službách   

Služba  cestovního  ruchu  může  být  absolutně  komplexní  –  a  to  již  od  chvíle,  kdy 

si  zákazník všimne reklamy zaměřené na určitou destinaci.  Tyto  reklamy mohou být 

součástí  propagačních  kampaní  dotovaných  státními  institucemi  rozvoje  cestovního 

ruchu.  Zákazníci  pak  mohou  navštívit  cestovní  kanceláře,  aby  získali  detailnější 

informace nebo rady. Během dovolené mohou zákazníci  chodit  nakupovat,  vyzkoušet 

několik restaurací, zapůjčit automobil, koupit si benzin nebo zajít ke kadeřníkovi. Tím 

má  být  řečeno,  že  mnoho  nejrůznějších  firem  dotváří  "celkové  zážitky"  z cest.  Tito 

"dodavatelé  zážitků"  se  vzájemně  doplňují  a  jsou  na  sobě  závislí.  Celková  úroveň 

spokojenosti  turistů  je  závislá  na  zkušenostech,  které  mají  s činností  všech 

zainteresovaných firem. Pokud jedna nedosahuje úrovně ostatních, vrhá to automaticky 

stín na všechny ostatní.

7. Snazší kopírování služeb   

Většina služeb cestovního ruchu je snadno napodobitelná. Zboží je chráněno patentem 

nebo je velice složité vyrobit  repliku bez detailní  znalosti  výrobního procesu. Většina 

nabízených služeb nemůže být chráněna patentem. Služby jsou poskytovány lidmi a lidé 

je také mohou napodobit.

8. Větší důraz na propagaci mimo sezóny   

Zboží  je  propagováno  nejintenzivněji  v období  vrcholné  poptávky.  Avšak  propagace 

v tomto  oboru  vyžaduje  naprosto  odlišný  harmonogram.  Výrazná  propagace  mimo 

sezóny je spíše pravidlem než výjimkou. Existují pro to tři důvody:

• Zákazníci  se  mnohem  déle  emotivně  připravují  na  svoji  dovolenou.  Období 

prázdnin  představuje  zároveň  období  největších  peněžních  výdajů. 
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Nejvhodnějším obdobím pro propagaci služeb je právě období, kdy klienti plánují 

svoji dovolenou. Rozběhnout propagační kampaň v době, kdy začínají prázdniny, 

by bylo již příliš pozdě.

• Pokud jsou střediska cestovního ruchu plně obsazeny, jejich kapacita nemůže být 

rychle rozšířena.

• Poslední  skutečností  je  to,  že  vzrůstá  tlak  na  využívání  existující  kapacity 

zejména mimo hlavní sezóny. Jelikož absolutní kapacita je pevně stanovena, musí 

být kladen důraz na propagaci v období mimo sezóny.

1.9 Informační technologie v cestovním ruchu

O úspěchu turistických destinací v tvrdém konkurenčním boji bude rozhodovat schopnost 

poskytování  dostatku  kvalitních,  aktuálních  a  maximálně  dostupných  informací. 

Do popředí se dostávají nové způsoby komerční marketingové komunikace a prezentace 

s využitím moderních informačních technologií.

Symbolem  poskytování  služeb  cestovního  ruchu  pro  klienta  jsou  zprostředkovatelé 

služeb  tj.  cestovní  kanceláře,  cestovní  agentury  a  ostatní  smluvní  prodejci  zájezdů. 

Využívání informačních a komunikačních technologií je jednou z podmínek jejich možné 

komerční  úspěšnosti.  Zmiňované  technologie  se  v  současnosti  uplatňují  především 

v následujících oblastech:

• Analýza  a  výzkum  trhu,  vyhodnocení  uplynulé  sezóny,  segmentace  klientů, 

podklady pro tvorbu marketingových strategií. Lokální datové informační zdroje 

a softwarové produkty určené k marketingové analýze.

• Evidence  dodavatelů  služeb  -  vyhledávání  pomocí  lokálních  informačních 

systémů cestovních kanceláří, hotelů, dopravců prostřednictvím internetové sítě.

• Příprava  textové  a  grafické  formy  nabídky  do  katalogů,  inzerátů,  reklamních 

médií, nabídka zájezdů a služeb s využitím webových stránek.

• Rezervace zájezdů a dalších doplňkových služeb, vyřizování reklamací apod.
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1.10 Zákony upravující podnikání v     oblasti cestovního ruchu  

Podnikání v oblasti cestovního ruchu je upraveno zákonem o cestovním ruchu, v plném 

názvu zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti  cestovního ruchu, který byl 

vydán  pod číslem 159/1999 Sb.  Upravuje  především rozdíly  mezi  cestovní  kanceláří 

a  cestovní  agenturou,  což  má  dopad  na  živnostenský  zákon  ve  vymezení  podmínek 

pro podnikání cestovních kanceláří a cestovních agentur.

Také občanský a obchodní zákoník řeší některé společné souvislosti cestovního ruchu 

jako  jsou  například  pravidla  pro  zprostředkování.  Podnikatelé  mezi  sebou  v případě 

právních záležitostí týkajících se jejich podnikání postupují podle obchodního zákoníku. 

V ostatních případech se postupuje podle občanského zákoníku. 

V praxi to znamená, že cestovní kanceláře uzavírá smlouvu s cestovní agenturou podle 

obchodního zákoníku, cestovní agentura s klientem potom podle občanského zákoníku.

Třetí oblastí zákonných úprav v cestovním ruchu je oblast daňová. Subjekty podnikající 

v tomto odvětví obvykle potkávají některé daňové speciality.

 Zákon o dani z     příjmů  

Obecně  předmětem daně  z příjmů,  který  upravuje  zákon  č.  586/1992  Sb.,  je  vše  co 

cestovní  kancelář  dostane  od  svých  klientů,  ale  i  od  dalších  subjektů,  např.  dotace. 

výdajů je nutno zkoumat, zda tento výdaj slouží k zajištění a udržení příjmů. Tyto výdaje 

se musí prokazovat s výjimkou výdajů stanovených zvláštními zákony.

Proto  je  tedy  typickým  problematickým  výdajem,  vzhledem  k charakteru  činnosti, 

vyplacená cestovní náhrada. Podle zákona o cestovních náhradách lze vyplácet cestovní 

náhrady pouze a jen zaměstnancům. Může tedy nastat situace, že pro cestovní kancelář 

pracuje průvodce na základě pracovní smlouvy a má tedy nárok na vyplacení cestovních 

náhrad.  Jestliže  stejný  průvodce  pro  cestovní  kancelář  pracuje  jako  samostatný 

podnikatelský subjekt a tuto činnost fakturuje, cestovní náhrada mu nemůže být cestovní 

kanceláří vyplacena. On si ovšem může ovšem může po předchozí dohodě o tuto částku 

navýšit vystavenou fakturu. Tato částka je ale pak odměnou, ne cestovní náhradou. 
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Sazba  daně  z příjmu  právnických  osob  činí,  dle  ustanovení  §  21  zákona  o  daních 

z příjmů, 24 %. Tato sazba se vztahuje na základ daně snížený o položky snižující základ 

daně dle § 20 a položky odečitatelné od základu daně dle § 34. Základ daně se následně 

zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů. Vypočtenou daň si poplatník může ještě snížit 

o slevu na dani, jejichž výše jsou uvedeny v § 35. 

 Zákon o DPH  

Uplatňování  DPH u  služeb cestovního ruchu je  upraveno zákonem č.  235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty. Při zjišťování základu daně a výpočtu daně samotné vycházíme 

z § 89, který upravuje použití zvláštního režimu.

Základem daně je  (dle  §89 odst.  3)  přirážka plátce,  který poskytuje  cestovní  službu, 

snížená o daň z přirážky. Přirážka se stanoví jako rozdíl mezi celkovou částkou, kterou 

jako úplatu má obdržet plátce za poskytnutou cestovní službu a součtem částek, které  má 

uhradit za nakoupené služby cestovního ruchu, případně zboží od jiných osob.

Osvobození  od  daně  upravuje  §89  odst.  7.  Cestovní  služba  je  osvobozena  od  daně 

s  nárokem  na  odpočet  daně,  pokud  jednotlivé nakoupené  služby  cestovního  ruchu 

zahrnuté  v  cestovní  službě jsou  poskytnuty  mimo  území  Evropského  společenství, 

tj.  ve třetí zemi.  Režim osvobození od daně tak platí  i  pro přirážku, která je součástí 

úplaty za poskytnutou cestovní službu.
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2. PROFIL SPOLEČNOSTI

2.1 Historie společnosti

Cestovní kancelář Cílka s.r.o. působí na trhu cestovního ruchu již 14 let, založena byla 

v roce 1993. Nejprve podnikala jako fyzická osoba, teprve v roce 1997 došlo k přeměně 

společnosti a Cílka se stala společností s ručením omezeným.

V průběhu dalších deseti let prošla cestovní kancelář dle novel živnostenského zákona 

všemi formami živnosti, a to jak volnou, vázanou, tak i koncesovanou.

V roce 2001, na základě nově přijatého zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách 

podnikání  v cestovním  ruchu,  požádala  Cílka  Živnostenský  úřad  v  Brně  o  vydání 

koncesní  listiny.  Součástí  žádosti  bylo  i  vyjádření  stanoviska Ministerstva pro místní 

rozvoj.

V dubnu 2001 bylo žádosti kladně vyhověno a cestovní kanceláři byla vydána koncesní 

listina pro provozování cestovní kanceláře.

V témže roce vznikla na základě zákona č. 159/1999 Sb. všem subjektům provozujícím 

cestovní kancelář také povinnost uzavřít smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku 

cestovní kanceláře. Proto došlo dne 14.4.2001 k podpisu pojistné smlouvy mezi cestovní 

kanceláří Cílka s.r.o. a pojišťovnou Generali a.s..

V listopadu  2006  došlo  ke změně  majitele  společnosti.  K datu  20.11.2006  byla 

provedena na základě předloženého notářského zápisu, smlouvy o převodu obchodního 

podílu  a  zakladatelských  dokumentů  změna  zápisu  v obchodním  rejstříku,  vedeného 

u Krajského soudu v Brně. 

Vyjma  změny  vlastníků,  nedošlo  v cestovní  kanceláři  k žádným  jiným  změnám. 

Společnost pokračuje i nadále ve stejné podnikatelské činnosti, zabývá se tedy i nadále 

provozováním cestovní kanceláře.
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2.2 Obecné údaje o společnosti

Obchodní firma: Cílka, spol. s r.o.

Sídlo: Brno, Čechyňská 19

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Předmět činnosti: 

-  velkoobchod

-  specializovaný maloobchod

-  zprostředkování obchodu

-  zprostředkování služeb

-  provozování cestovní kanceláře

Datum vzniku: 1. listopadu 1993

Sídlo a prostory cestovní kanceláře se nachází téměř v centru Brna. Cílka ovšem nemá 

detašované pobočky. Pro prodej v jiných městech a v jiných částech Brna využívá smluv 

s jinými osvědčenými cestovními kancelářemi nebo agenturami.

2.3 Organizační struktura

Organizace společnosti je zajišťována třemi vedoucími pracovníky, kteří v organizační 

struktuře zastávají funkci jednatele společnosti, obchodního a finančního ředitele, a třemi 

stálými  zaměstnanci,  z nichž  dva  zastávají  funkci  referenta  prodeje  zájezdů  a  jedna 

pracovnice funkci účetní. Jde o typ spíše rodinné firmy, a proto jsou to právě rodinní 

příslušníci,  kteří  mají  při  rozhodování  zásadní  postavení.  Organizační  struktura 

je graficky znázorněna na obr. 1.
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Ředitel společnosti
- jednatel

Obchodní ředitel Finanční ředitel

Referent prodeje
zájezdů

Referent prodeje
zájezdů

Účetní

obr. 1

V období  letní  sezóny,  většinou  již  začátkem  května,  se  dva  vedoucí  pracovníci 

přesouvají  do  pobytových  destinací  Chorvatska,  kde  zajišťují  potřebné  činnosti 

a dohlížejí na poskytování a dodržování kvality poskytovaných služeb. 

Ostatní zaměstnanci,  včetně jednoho vedoucího pracovníka, zajišťují  chod společnosti 

na brněnské pobočce. Jejich práce je značně různorodá. Náplní je nejen prodej zájezdů 

a  sestavování  výhodných  nabídek  zájezdů  na  poslední  chvíli,  nebo-li  tzv.  zájezdů 

„last  minute“,  ale  i  zpracovávání  potřebných  dokumentů  pro  delegáty  v zahraničních 

destinacích  i  pro  majitele  pronajímaných  objektů,  objednávka  u  autodopravce 

na  pronájem  autobusů  dle  aktuálního  počtu  klientů,  zasílání  instrukcí  klientům 

před uskutečněním jejich objednaného zájezdu, komunikace se zahraničními obchodními 

partnery, řešení vzniklých problémů či případné vyřizování došlých reklamací, apod.

Vzhledem k tomu, že cestovní kancelář je poměrně malou společností s malým počtem 

zaměstnanců, kteří by zejména v období hlavní sezóny nezvládli všechny pracovní úkoly, 

najímá si Cílka na měsíce květen až září externí pracovníky. Tyto pracovníky si vybírá 

většinou  z řad  vysokoškolských  studentů  a  to  především  z důvodu  jejich  časové 

flexibility  v době  prázdnin.  Studenti  zastávají  funkci  technických průvodců,  případně 

delegátů  v pobytových  destinacích.  Část  z nich  je  najímána  také  na  pomocné  práce 

v kanceláři a asistenci při organizaci odjezdů autobusů apod.
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2.4 Vývoj nabízených produktů

Nabídka  zájezdů  a  služeb  prodělala  v průběhu  let  značný  vývoj.  Původně  cestovní 

kancelář  zajišťovala  výukové  pobyty  a  rekreaci  studentů  Gymnázia  J.G.  Mendela 

a později  se rozrostla  do stávající  podoby.  Při  rozvoji  turistiky v letech 1993 – 1997 

se zaměřila na:

• pobytové zájezdy

• poznávací zájezdy

• výukové programy + lyžařské výcvikové kurzy

Z hlediska destinací šlo především o následující země: Španělsko, Itálie, Řecko, Korsika, 

Skandinávie  a  později  Chorvatsko.  V období  relativního  klidu  na  blízkém  východě 

se  jednalo  o  zájezdy  do  Izraele  a  Egypta.  V posledních  letech  kromě  speciálních 

výukových programů se CK Cílka specializovala na Chorvatsko. 

Od roku 1995 nabízela zájezdy do oblasti střední Dalmácie (Šibenik) na ostrov Murter. 

Díky  dobrým  vztahům  s místními  obchodními  partnery  a  obyvatelstvem  došlo 

k vytvoření  kvalitní  rekreace  pro  české  klienty.  Po  osmi  úspěšných  letních  sezónách 

nastal  čas změn.  Pro sezonu 2002 přinesla Cílka  jako zpestření  pro své stálé  klienty 

druhou destinaci na Makarské rivieře. Spokojenost a zájem klientů o nové místo přiměl 

vedení k přesunu podnikatelských aktivit pouze do atraktivní a českým klientům dobře 

známé oblasti Makarské riviéry. Cílka se zde již zabydlela a svoje aktivity stále rozvíjí 

a zdokonaluje. 
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3. MARKETINGOVÝ MIX CK

Marketingový  mix  je  soubor  nástrojů,  které  firma  používá  k tomu,  aby  usilovala 

o dosažení svých marketingových cílů na cílovém trhu. 

Marketingový  mix  subjektů  podnikajících  v cestovním  ruchu  můžeme  rozdělit 

do následujících skupin:

3.1 Produkt (poskytované služby)

Poskytované služby můžeme rozdělit na :

1. Ubytování

Ubytování  je  zajištěno  v  penzionech,  klienti  mají  možnost  využít  dvou-  až  čtyř- 

lůžkových  studií  a  apartmánů.  U většiny  z  nich  se  nabízí  možnost  přístýlky.  Každý 

apartmán je vybaven kuchyňkou, koupelnou se sociálním zařízením a balkonem. 

Katalogové ceny zahrnují pronájem ubytovací kapacity, výměnu ložního prádla a ručníků 

během pobytu a závěrečný úklid.

2. Doprava

Doprava klientů na místo  pobytu  je  zajišťována luxusními klimatizovanými  autobusy 

s toaletou,  DVD přehrávačem a minibarem,  kde se cestující  mohou během přestávek 

zakoupit drobné občerstvení. Autobusová doprava je poskytovaná za příplatek. Zákazníci 

mají možnost též využít vlastní dopravy.

3. Stravování

Cena všech pobytových zájezdů CK Cílka zahrnuje stravování formou polopenze, tedy 

formou snídaní a večeří. Školním kolektivům je po domluvě poskytovaná plná penze. 

Snídaně jsou podávány servírovaně, večeře se skládá vždy ze tří chodů, a to polévky, 

hlavního  teplého  jídla  a  dezertu.  Po  domluvě  lze  například  pro  diabetiky,  klienty 

s bezlepkovou dietou či jinými zdravotními problémy zařídit speciální stravu.
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4. pojištění

CK  Cílka  je  dle  zákona  pojištěna  proti  úpadku.  Na  požádání  předloží  zákazníkům 

osvědčení o uzavřené pojistce, případně poskytne další informace. 

Klientům,  jež  se  ze  zdravotních  důvodů nemohou zúčastnit  zájezdu,  je  vrácena  celá 

částka  ceny  pobytu.  Každý  ze  zákazníků,  který  si  zakoupí  u  CK  Cílka  zájezd,  je 

automaticky pojištěn na storno zájezdu.

Do kategorie pojištění musíme zahrnout i pojištění léčebných výloh do zahraničí, které 

si mohou všichni účastníci přímo v kanceláři CK Cílka dokoupit.

3.2 Cena

Cena je  nástrojem, který je  ovlivňován jak interními,  tak externími  faktory.  V zájmu 

úspěchu na trhu je nutné, aby cestovní kancelář při tvorbě cen brala v úvahu podmínky 

trhu a citlivě reagovala na jednotlivé změny.

Ceny produktů jsou uvedeny v nabídkovém katalogu, který Cílka vydává na nadcházející 

sezónu  vždy  již  počátkem  roku.  U  pobytových  zájezdů  se  ceny  liší  v závislosti 

na  časovém  období,  nejnižší  ceny  bývají  zpravidla  začátkem  a  koncem  sezóny 

a nejvyšších cen dosahují naopak zájezdy konané v průběhu hlavní sezóny. 

Cestovní kancelář ovšem své ceny často ještě mění, mnohdy dochází ke změnám každý 

týden,  den či  dokonce hodinu.  Jedná se  o konkrétní  ceny,  které se většinou vztahují 

k tzv. výhodným koupím „ v poslední minutě“. Jen ve spíše výjimečnějších případech 

je udělována sleva z ceny zájezdu konkrétnímu zákazníkovi.

Pro Cílku je samozřejmě výhodné, když si klienti své zájezdy objednávají v předstihu. 

Předem  pak  může  monitorovat  vývoj  obsazenosti  jednotlivých  ubytovacích  kapacit 

a disponovat vybranými peněžními prostředky již před skutečným uskutečněním zájezdu. 

Tyto  prostředky  jsou  následně  použity  pro  platbu  případných  záloh  jednotlivým 

obchodním partnerům. Cílka se proto své zákazníky snaží motivovat ke koupi zájezdu již 

v období  zimních  měsíců,  takovým  zákazníkům  nabízí  slevy  za  včasný  nákup, 

a to ve výši 5-12% z ceny zájezdu.
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Sleva je také poskytována rodinám cestujícím s dětmi. Děti do 3 let věku cestují zcela 

zdarma bez nároku na lůžku a stravu. Pro děti od 3 do 12 let věku, které jsou ubytované 

společně se dvěma dospělými osobami, jsou v katalogu uvedeny speciální zvýhodněné 

ceny.

3.3 Distribuce (distribuční cesty)

Volba distribuční cesty je způsob, jakým bude prezentována nabídka cestovní kanceláře 

potenciálním zákazníkům. Distribuční cesty mohou být přímé či nepřímé, tzn. že buď 

cestovní kancelář hledá zákazníky sama, nebo spolupracuje se zprostředkovateli. 

Cílka používá obou zmíněných typů distribučních cest. Využívá distribuce své nabídky 

prostřednictvím katalogu,  který je zasílán přímo na adresy potencionálních zákazníků 

nebo je volně k dispozici k vyzvednutí v kanceláři CK. Zákazníkům je plně k dispozici 

kancelář  CK  na  Čechyňské  ulici,  kde  získají  od  zkušených  zaměstnanců  všechny 

potřebné informace. 

Ke  zodpovězení  případných  dotazů  slouží  také  telefonická  linka  či  případně e-mail.

V případě,  že  se  zákazník  následně  rozhodne  pro  koupi  zájezdu,  je  odpovědným 

zaměstnancem sepsána závazná cestovní smlouva.

Bez ohledu na místo  bydliště  je  ale  také  možno zájezdy rezervovat  pomocí  počítače 

na  webových  stránkách  cestovní  kanceláře.  V případě  této  zvolené  formy  rezervace 

je zákazník následně kontaktován pracovníkem CK, který mu dle domluvy zašle poštou 

cestovní smlouvu k podpisu a společně se domluví na formě úhrady zálohy za zájezd.

Při prodeji zájezdů využívá Cílka také cestovních agentur, s nimiž má uzavřené smlouvy 

o  smluvním prodeji.  Tato  forma distribuce  je  pro  Cílku  výhodná zejména  z důvodu, 

že cestovní kancelář nemá vlastní distribuční síť poboček. Proto prezentuje svoji nabídku 

touto formou, což je výhodné proto, že osloví široký okruh potencionálních zákazníků 

z různých oblastí České republiky, nejen z Brna.

Využívání  nepřímých  distribučních  cest  je  pro  Cílku  nutností,  dochází  i  k úspoře 

prostředků. 

36



I  přes náklady spojené s vyplácením provizí  za každý sjednaný zájezd,  je  tato forma 

pro Cílku výhodná, protože vybudování vlastní distribuční sítě by vyžadovalo značně 

velkou investici.

Nepřímá forma distribuce má tedy především tyto výhody:

• menší náklady na distribuci

• plošné pokrytí, velmi členitý okruh zákazníků

• rozsáhlá distribuční síť.

Rozhodnutí o distribuční cestě jsou strategická, dlouhodobá a ovlivňují kromě nákladů 

a zisku zpravidla i image cestovní kanceláře.

3.4 Propagace

V současné době se cestovní kanceláře vzhledem ke stále silnější konkurenci musí snažit 

s pomocí podpory prodeje nabídnout své služby zákazníkům a následně zákazníky získat 

a přesvědčit ke koupi zájezdu.

V podpoře prodeje jsou obsaženy všechny prostředky sloužící k vytvoření co nejlepších 

kontaktů mezi prodávajícím a kupujícím.

Pro úspěšnost  prodeje  je  nezbytné,  aby všichni  zaměstnanci  měli  obchodního ducha. 

Je nediskutovatelné,  že dobré osobní vztahy hrají  v průmyslu  cestovního ruchu velmi 

důležitou roli a často rozhodují o úspěchu, či neúspěchu firmy. 

Prodej  a  podporu prodeje  organizují  většinou prodejní  oddělení,  kde  pracují  odborně 

vzdělaní pracovníci. Rozhodující je samozřejmě bezchybně a bezproblémově fungující 

výměna informací mezi jednotlivými pracovníky.

Zaměstnanci Cílky se vždy zaměřují na jednotlivé zákazníky a snaží se být nápomocni 

při  výběru  zájezdu  a  maximálně  vyhovět  speciálním  požadavkům  klienta.  Všichni 

pracovníci jsou informováni o prodejních cílech cestovní kanceláře, navštěvují jednotlivé 

pobytové destinace, jež jsou zařazeny do nabídky CK, a pravidelně dochází ke školení, 

kde jsou zaměstnancům předloženy změny v poskytovaných službách. Všechny zmíněné 
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činnosti jsou důležité zejména z toho důvodu, aby byli pracovníci schopni kvalifikovaně 

zodpovědět dotazy klientů.

Pro  podporu  prodeje  přímo  v prostorách  kanceláře  je  využito  velkých  fotografií 

vyobrazující  jednotlivé  nabízené  destinace.  Fotografie  jsou  přehledně  umístěny 

na stěnách tak, aby hned na první pohled zákazníka upoutaly. Pro usnadnění rozhodování 

zákazníka je v kanceláři umístěn také stojan s prospekty pobytových míst a ubytovacích 

kapacit.

Samozřejmostí je umístění katalogu na viditelném místě v kanceláři. Katalog CK Cílka 

poskytuje komplexní informace o nabízených službách spolu s ceníkem, kde zákazník 

najde  aktuálně  platné  ceny.  Na  poslední  straně  katalogu  je  uvedena  adresa  cestovní 

kanceláře, telefon a fax rezervačního oddělení, adresa webových stránek a e-mail. 

Mezi  speciální  prodejní  dokumentaci,  která  je  klientům  na  pobočce  Cílky  také 

k dispozici,  patří  fotoalba obsahující  fotografie nabízených fakultativních výletů, které 

nafotili sami pracovníci cestovní kanceláře, dále dispoziční řešení jednotlivých pokojů 

či apartmánů, plánky pobytových městeček, mapy okolí a nabídkové listy chorvatských 

partnerů na možnosti trávení volného času v místech pobytu.

3.4.1 Reklama

Vhodně  zvolená  reklama  může  být  velmi  efektivní,  protože  obsáhne  velký  počet 

existujících  i  potenciálních  zákazníků.  Jde  o  nepřímou  komunikaci  s existujícími 

i  potenciálními  klienty.  Úkolem je  popsat  nabízené  produkty  způsobem,  který  bude 

oslovovat  cílový  segment,  přičemž  komunikační  oznámení  musí  být  napsáno  nebo 

namluveno řečí zákazníka.

Nestačí pouze nabídnout bezvadné služby za zajímavou cenu. Pokud tyto služby nikdo 

nezná poptávka ani  zisk nepřijdou.  Reklama tedy zahrnuje  všechny prostředky,  které 

na dálku a bez osobního kontaktu působí na potenciálního zákazníka, objasňuje nabízené 

služby a snaží se zákazníka přesvědčit o přednostech nabízených služeb.

Reklama  s sebou  přináší  velké  množství  požadavků  a  vyžaduje  důkladné  plánování. 

Při plánování je vhodné držet se následujícího postupu:
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• Kdo ji zajistí?

Buď si cestovní kancelář dělá reklamu sama nebo ji celou svěří do rukou odborníků. 

• Co bude náplní?

Reklamní sdělení by mělo obsahovat výroky odvozené z reklamních cílů. 

• Komu je určena ?

Reklama je  zaměřena na určité  cílové skupiny,  musí  proto  směřovat  do jednotlivých 

segmentů.

• Kdy bude uvedena?

Reklamního  cíle  může  být  dosaženo,  pouze  pokud  zvolená  cílová  skupina  obdrží 

reklamní sdělení ve správný čas nebo ve správném časovém období. Začátek a trvání 

reklamní kampaně se řídí podle reklamního cíle a sdělení.

• Čím?

Až když  jsou  zodpovězeny všechny  předchozí  otázky,  je  možné  zabývat  se  otázkou 

volby reklamních prostředků a nositelů reklamy, které jsou nejvhodnější  pro doručení 

reklamního sdělení cílové skupině.

• Jak bude provedena?

Odborníci na reklamu převedou reklamní sdělení do slov a obrazu. Použití obou těchto 

prostředků určuje reklamní styl, který dává prostředkům podobu a tím posiluje reklamní 

účinek samotného sdělení.

Efektivní  reklama  vyvolává  a  udrží  pozornost  zákazníka  tak,  že  bude  vnímat  obsah 

komunikačního oznámení. Nositelem komunikačního oznámení je komunikační médium. 

Cestovní kancelář musí vybrat takové médium, pomocí kterého bude možné dosáhnout 

maximálního efektu. 
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Cílka  v oblasti  reklamy  poměrně  dosti  pokulhává,  podle  mého  názoru  je  právě  tady 

oproti  konkurenci  v oslabení.  V současné  době  využívá  pouze  reklamy  na  internetu, 

kde zákazníci najdou odkaz na webové stránky společnosti,  které informují o nabídce 

a doplňkových službách. 

S Cílkou cestuje každoročně stálá klientela zákazníků, kteří opakovaně využívají jejich 

služeb.  Příliv  nových zákazníků,  které by mohla  právě dobře zvolená forma reklamy 

zajistit, by rozhodně byl pro cestovní kancelář přínosem. 

3.4.2 Public relation

Vedoucí pracovníci  Cílky kladou velký důraz na to,  aby všichni pracovníci  udržovali 

pozitivní vztahy s veřejností, vzbuzovali důvěru a přispívali tak k budování dobré image 

cestovní kanceláře. 

Vedoucí  pracovníci  Cílky totiž  pozitivní  vztahy vnímají  jako faktor,  který významně 

přispívá k ekonomické úspěšnosti  společnosti.  Proto k úkolům managementu CK patří 

také plánovaná a stálá snaha o vytvoření  a udržení atmosféry,  vzájemné důvěry mezi 

Cílkou  a  veřejností.  Účinná  práce  s veřejností  prostřednictvím  personálu  totiž 

předpokládá  bezproblémový  tok  vnitrofiremních  informací  a  dobré  pracovní  klima. 

Každý  pracovník  by  měl  tedy  vědět,  že  jeho  chování  k  zákazníkům  na  veřejnosti 

zanechává určitý dojem. Management Cílky dbá především na to, aby pracovníci byli 

vždy ochotni při jednání se zákazníkem. Již v minulosti se vedoucí pracovníci přesvědčili 

o tom, že přátelský tón v telefonu kladně působí na image cestovní kanceláře.

Marketingový  nástroj,  odpovídající  právě  této  snaze,  se  nazývá  prácí  s veřejností, 

v odborné praxi je hojně využíváno termínu „public relation“.

V předchozích  odstavcích  jsem  často  užívala  pojmu  „veřejnost“,  proto  by  bylo  asi 

vhodné objasnit význam zmíněného pojmu.

Užší veřejností rozumíme jak zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, tak také vlastníky 

, firemní poradce a právníky, firemní zástupce a reprezentanty a v neposlední řadě také 

klienty  cestovní  kanceláře.  Jako  ostatní  veřejnost  jsou  chápáni  potenciální  zákazníci, 
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zprostředkovatelé služeb cestovního ruchu, dodavatelé, konkurenti, obyvatelé nabízené 

destinace, atd.

Vztahy s veřejností jsou komplexem následujících činností:

• poradenská služba založená na pochopení lidského chování

• analýza budoucích směrů a předpovědi jejich důsledků

• výzkum veřejného mínění, postojů a očekávání

• vytvoření  a  udržování  oboustranné  komunikace,  založené  na  pravdivých 

a úplných informacích

• předcházení konfliktů a nedorozumění

• zlepšení  vztahů s  dodavateli,  odběrateli  a  ostatními subjekty hospodářské sféry

• získání kvalitních zaměstnanců

• zlepšování kvality služeb.

Public relations se skládají ze dvou oblastí činností, a to z činností odrážejících zpětně 

vnější  vlivy  –  jde  o  reakce  na  problémy,  řešení  krizových  situací,  změn  ve  vedení, 

přičemž cílem je  ochrana pověsti.  Druhá oblast  se zabývá public  relations z hlediska 

prognostického. 

3.4.3 Publicita

Publicita  je  bezplatná  zmínka  o společnosti  v tisku,  veřejném projevu,  rádiu,  televizi 

nebo  filmu.  Využívá  všechny  komunikační  cesty.  Vedle  ostatních  komponentů 

komunikačního  mixu  obvykle  sehrává  podpůrnou  roli.  Zahrnuje  pravidelné  články 

v tisku, relace v rozhlasu a televizi, speciální akce, návštěvy známých osobností, osobní 

rozhovory a  projevy.  Publicita  je  důležitá  pro prodej  –  pomocí  ní  lze zprostředkovat 

oznámení, které bude motivovat ke koupi. Může vytvořit veřejnou akceptaci produktu 

a připravit prostor pro další prodej. 

Publicita je bezplatná, její příprava ale něco stojí. Každopádně jsou náklady na ni menší, 

než na reklamní kampaň.
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Cílka doposud této formy propagace nevyužila,  je  to dáno pravděpodobně i  velikostí 

společnosti. Publicita je hojně využívána především firmami většího rozsahu, pro které 

je tato forma prezentace velice zajímavá a poměrně málo finančně náročná. 

Do budoucna si  myslím,  že by bylo  na zákazníky velice  působivé,  kdyby Cílka této 

formy prezentace využila. Navenek totiž pozitivní využití publicity svědčí o serióznosti 

cestovní kanceláře. 

3.4.4 Pracovníci

Každý klient  při  návštěvě cestovní  kanceláře  očekává příjemné,  schopné a  spolehlivé 

pracovníky. Velmi důležitý je výběr, vedení a motivace zaměstnanců. Ředitel společnosti 

by se proto měl starat o zaměstnance stejně jako o své klienty. 

Všeobecně  platí,  že  pokud  je  management  schopen  zlepšit  vztah  zaměstnanců 

ke klientům,  zlepší  tím  i  spokojenost  klientů,  což  následně  zvýší  zisk  společnosti. 

Zaměstnanci musí být proto nejen motivováni, ale i trénováni.

Management  Cílky klade velký důraz  právě  na komunikaci  se  zákazníkem.  Prioritou 

cestovní  kanceláře  je  vždy  spokojenost  zákazníků  s  nabízenými  službami.  Mnohdy 

je  však  určujícím  faktorem pro  hodnocení  celé  společnosti  již  první  kontakt  klienta 

se zaměstnanci CK.

Je  velmi  důležité,  aby  každý  pracovník  měl  k dispozici  souhrnné  informace,  které 

potřebuje k informování zákazníků či případně zodpovídání kladených dotazů. 

Zaměstnanci Cílky mají při komunikaci se zákazníkem jasný úkol – vystupovat příjemně 

a ochotně, poskytovat komplexní informace, vždy být zákazníkovi nápomocni a umět 

poradit.

Pracovníci  cestovní  kanceláře  mají  jasně  vymezené  úkoly  a  odpovědnost,  což  podle 

jednoho z vedoucích pracovníků podporuje samostatnost a schopnost rozhodování.

Každoročně je personál CK podroben školení, které zvyšuje úroveň odborných znalostí 

a pracovní uspokojení pracovníků.
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Velký důraz je v Cílce kladen na uvádění nových pracovníků do funkce. Každý nově 

přijímaný  pracovník  je  pečlivě  proškolen  a  seznámen  s  cíly  společnosti,  čímž 

je předcházeno snížení úrovně služeb při personální změně.

Zaměstnanecká  loajalita  je  posilována  samotnou  délkou  zaměstnání,  ztotožněním 

osobních cílů s firemními a důvěrou v management.

Každý  pracovník  by  měl  vidět  možnosti  dalšího  uplatnění.  Vždy  by  mělo  být 

zaměstnancům zdůrazňováno,  že o  chytré  a  pracovité  lidi  firma stojí.  Aby to nebyla 

planá  slova,  je  radno  takové  lidi  posílat  na  školení,  která  jim  rozšiřují  rozhled. 

Z minulosti vím, že to výborně působí a celkově zdvihá zájem pracovníků o práci.

Právě  zmíněnou  teorií  se  řídí  i  Cílka.  Vedoucím  pracovníkům  je  více  než  jasné, 

že úspěch společnosti a plnění podnikových cílů je z velké části závislé právě na výběru 

zaměstnanců,  kteří  se  aktivně  podílejí  na  vývoji  společnosti.  Proto  je  výběru 

zaměstnanců věnována velká pozornost.

Je samozřejmé, že nestabilita zaměstnanců zvyšuje náklady na zaměstnance. Čím menší 

fluktuace, tím menší nutnost školit nové a začínající pracovníky, což je nejdražší a má 

zároveň negativní dopady na společnost.
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4. ANALÝZA SPOLEČNOSTI

4.1 Podstata analýzy

Tvorba strategie pro zlepšení služeb vyžaduje důsledné rozpoznání všech faktorů, které 

mohou ovlivnit  její  úspěšnost.  Jedná  se  především o  silné  a  slabé  stánky,  specifické 

přednosti, příležitosti a ohrožení na trhu cestovního ruchu, vnější prostředí, konkurenční 

cestovní kanceláře, potřeby a požadavky zákazníků. Informace o uvedených faktorech 

jsou  nutné  pro  přijetí  kvalitních  rozhodnutí  a  je  možné  je  získat  například 

prostřednictvím marketingového výzkumu.

Součástí marketingového výzkumu je i SWOT analýza – tedy analýza silných a slabých 

stánek společnosti,  dále pak také analýza příležitostí  a případných možných ohrožení. 

SWOT analýze je prvním krokem k určení současné pozice Cílky na trhu cestovního 

ruchu.

Určení silných a slabých stránek Cílky nám ukáže odpovědět na otázku: Z čeho se skládá 

nabídka na trhu? Naopak rozpoznání možných příležitostí a případných ohrožení na trhu 

nám  odpoví  na  otázku:  Co  ovlivňuje  úspěšnost  nabídky  cestovní  kanceláře  na  trhu 

a v jakém směru? 

Silné stránky představují výhody Cílky oproti konkurenci na trhu. Může to být pestrost 

nabídky,  atraktivita  prostředí  nabízených destinací,  dlouhá historie  společnosti,  dobrá 

image, ale i například péče o klienta, odbornost zaměstnanců apod. Analýza a následné 

využití silných stránek jsou předpokladem úspěšnosti cestovní kanceláře na trhu.

Nevýhodu  oproti  konkurenci  představují  slabé  stránky.  Je  potřeba  je  co  nejdříve 

specifikovat, snížit jejich vliv na minimum, případně je úplně odstranit. V této souvislosti 

je nutno říci, že není žádoucí koncentrovat se na odstraňování slabých stránek za každou 

cenu. Může to zbytečně oslabit silné stránky i pozici Cílky na trhu cestovního ruchu.

Jako slabou stránku můžeme, na základě analýzy, identifikovat například nízkou úroveň 

poskytovaných  služeb,  vysoké  cenu  nabízených  produktů  a  služeb,  nedostatek 

informačních zdrojů, nedostatky v manažerských schopnostech, neznalost trhu apod.    
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Pro srovnání je vždy užitečné použít hlavního konkurenta.

Výsledkem  analýzy  silných  a  slabých  stránek  hotelu  je  odhalení  jeho  specifické 

přednosti, kterou se výrazně liší od konkurenčních cestovních kanceláří.

Efektivní je provádět analýzu konkurence periodicky, s rozvojem cestovního ruchu totiž 

roste i počet konkurenčních cestovních kanceláří. Přednosti firmy se v průběhu časového 

období mohou stávat zcela běžnou záležitostí. 

Dnes tudíž  nestačí  znát  jen  zákazníka,  management  CK Cílka  by měl  věnovat  nejen 

neustálou  pozornost  svým konkurentům,  ale  především porovnávat  vlastnosti  a  ceny 

jejich  služeb,  analyzovat  efektivnost  prodeje,  vyhodnocovat  komunikaci  konkurence 

s klienty apod. 

Vedoucí pracovníci CK Cílka by měli neustále hledat odpovědi na následující otázky:

• Kdo jsou naši konkurenti?

• Jaké služby nabízí?

• Jaké dosahují úspěšnosti u jednotlivých služeb?

• Kdo jsou jejich zákazníci?

• Jaké jsou jejich silné a slabé stránky?

• Jaké jsou jejich strategie a cíle?

• Jak obvykle reagují na své ohrožení?

• Jaká je jejich marketingová koncepce?

• Jaké dosahují návratnosti zdrojů vynaložených na zavedení nových služeb?

• Jaká je jejich inovační schopnost?

• Jak řeší otázku kvalifikace svých pracovníků?

Je nutné provést srovnání jednotlivých konkurentů s vlastním podnikem. Měli bychom 

se ptát:            Je konkurence lepší, právě tak dobrá, nebo horší než náš podnik?

Při  analyzování  konkurence  je  potřebné  identifikovat  nejen  současnou  konkurenci, 

ale  také  potenciální,  což  pomůže  hotelu  předvídat,  jak  bude  konkurence  reagovat 

na změny na trhu v budoucnu, a tím i přijmout adekvátní strategická rozhodnutí. 
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4.2 Analýza konkurenčních CK a jejich služeb

4.2.1 Analýza konkurence

Jak  již  bylo  v  úvodní  části  uvedeno,  správné  zhodnocení  konkurence  je  jedním 

z podstatných bodů plánování.  Vždy totiž  potřebujeme získat  o konkurenci  podrobné 

informace.

Úkolem  analýzy  konkurence  je  zejména  sběr  a  vyhodnocení  pokud  možno 

co nejpřesnějších informací o nejdůležitějších konkurentech firmy a jejich službách.

Konkurence  na  trhu  cestovního ruchu je  v  současné  době značně velká.  I  CK Cílka 

má konkurentů mnoho. Lze je rozdělit do dvou základních skupin. 

Do první skupiny spadají velké subjekty jako jsou například CK Čedok, CK Firo tour, 

CK Fischer, CK Alexandria a další. Tyto cestovní kanceláře nabízí širokou škálu různých 

typů zájezdů. Nespecializují se jen na oblast Chorvatska, nicméně v jejich nabídce oblast 

Jadranu také najdeme. 

Nesmíme ale opomenout velice významné subjekty jako například CK Vítkovice tours, 

CK  Kovotour  plus,  CK  Relax  Adriatic  a  další,  které  se  specializují  především 

na Chorvatsko a Černou Horu. Nabídka všech těchto cestovních kanceláří je velmi široká 

a rozmanitá a nabízí ubytování podél celého pobřeží Jadranu. Cenová struktura zahrnuje 

zájezdy v nižší cenové hladině až po velmi exkluzivní zájezdy. Velkou výhodou těchto 

subjektů  je  jejich  vybudovaná  vlastní  sítí  poboček,  které  najdeme  téměř  po  celé 

republice.  Zmíněné  kanceláře  se  vyznačují  také  tím,  že  investují  nemalé  finanční 

prostředky do  propagace  a  jsou  v  podvědomí  zákazníků  velmi  dobře  zapsáni.  Jejich 

nevýhodou je ale určitá chladnost ve vztahu ke klientovi.

Do  druhé  skupiny  konkurentů  CK  Cílka  můžeme  zahrnout  cestovní  kanceláře  spíše 

menšího typu a podobného zaměření, které působí v jihomoravském kraji. Služby těchto 

kanceláří klienti většinou vybírají na základě dvou kritérií. Prvním z nich je bezpochyby 

cena  zájezdu  a  druhým  vlastní  zkušenost  se  službami  konkrétní  cestovní  kanceláře 

či doporučení okolí. Do této skupiny konkurentů bych zařadila například CK Victoria, 
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CK Holiday Brno, CK Cíl, CK Atlas Adria, CK České Kormidlo, CK Tušla, CK Marco 

tour, CK Atlantika či CK Galatea a další. 

Uvedené společnosti nabízí pobyty podobného charakteru jako CK Cílka. I poskytované 

služby  těchto  subjektů  jsou  též  totožné  se  službami  Cílky.  Zabývají  se  prodejem 

pobytových  zájezdů  s  možností  zakoupení  jak  autobusové  dopravy,  tak  i  stravování 

formou polopenze, případně plné penze. 

4.2.2 Analýza konkurenčních služeb

Pro zvolení účinné strategie na zlepšení dosavadních či zavedení zcela nových služeb, 

je zapotřebí  podrobně analyzovat  služby,  které naši  konkurenti  nabízí  a znát  zároveň 

i jejich úspěšnost.

Na zvyšující  se požadavky českých turistů musí cestovní  kanceláře neustále reagovat 

a snažit se v závislosti na požadavcích klientů své služby rozšiřovat, aby jejich potřeby 

co nejvíce uspokojily.

Nejčastěji  poskytované  služby  subjektů  působících  na  trhu  cestovního  ruchu  jsem 

rozdělila pro přehlednost do někalika následujících kategorií:

(1)  Doprava

K  základním  službám  každé  cestovní  kanceláře  patří  bezesporu  zajištění  dopravy 

do zahraniční destinace a zpět.

Zákazníkům se nabízí výběr hned z několika možností. Nejčastěji  využívaným typem 

je autobusová doprava, která je zajištěna v současné době již většinou klimatizovanými 

autobusy  zahraniční  výroby.  Pryč  jsou  již  doby,  kdy  turisté  na  dovolenou  cestovali 

starými autobusy zn. Karosa, které jim neposkytovali přílišný komfort.

I  přesto,  že  nejčastěji  využívaným  prostředkem  pro  dovolenou  u  Jadranu  zůstává 

autobus, stále více lidí cestuje na svoji dovolenou letadlem. Přispěly k tomu zejména 

levné letenky nízkorozpočtových leteckých společností.  Tohoto trendu využilo ve své 

nabídce mnoho cestovních kanceláří, které využily toho, že od loňského roku začaly tyto 

společnosti létat do chorvatského Splitu i velice atraktivního Dubrovníku. Letenky těchto 

47



společností zakoupené již několik měsíců dopředu se dají pořídit již v ceně od dvou tisíc 

korun na osobu. Velkou výhodou letecké dopravy je zejména rychlost přepravy, doba 

letu do chorvatských destinací se pohybuje jen v délce jedné a půl hodiny.

Na  trhu  působí  i  několik  cestovních  kanceláří,  které  zákazníkům  nabízí  vlakovou 

dopravu.  V minulých  letech  byl  pravidelně  každý pátek  vypravován  z  ČR do Splitu 

speciální  vlak, který byl určen nejen k přepravě osob, ale  i  automobilů a motocyklů. 

V loňské sezóně byl jeho provoz přerušen z důvodu malého zájmu cestujících. Pro letošní 

letní  sezónu  bylo  rozhodnuto  o  opětovném  zprovoznění  tohoto  spoje.  České  dráhy, 

jež jsou zřizovatelem tohoto spoje s názvem Jadranexpres, zprovozní spoj opět v měsící 

červnu a slibuje každodenní odjezdy z ČR.

Většina cestovních kanceláří ale vlakovou dopravu nenabízí. U klientů si totiž přílišnou 

oblibu, z důvodu dlouhé doby jízdy vlaku, nezískala.

Přetrvávajícím  trendem dovolených  v  Chorvatsku  ovšem zůstává  i  doprava  vlastním 

automobilem. I přesto, že velká část českých turistů, využívající vlastní způsob dopravy, 

nevyužívá služeb cestovních kanceláří  a jezdí tzv. „na vlastní pěst“,  i  těmto klientům 

je věnována pozornost a v nabídkách jednotlivých kanceláří i tuto variantu nezavrhují.

Téměř  samozřejmostí  je  i  zajištění  svozů  na  odjezdová  místa  autobusů  či  letiště. 

Tato služba je většinou podmíněna určitým minimálním počtem účastníků.

(2)  Ubytování

Trend devadesátých let, ubytování ve stanech, v současnosti pozvolna ustupuje. Plátěné 

přístřešky  jsou  v  současné  době  nahrazovány  mobilními  domy,  karavany  či  sruby. 

Mnoho cestovních kanceláří postavilo své podnikání právě na organizaci levných zájezdů 

do kempů. Nyní již od těchto typů pobytů pomalu ustupují a nabídku rozšiřují o hotely 

a penziony.

O  stoupajících  nárocích  zákazníků  svěčí  i  pokles  poptávky  po  dvou-  a  méně 

hvězdičkových hotelích. Roste počet lidí, kteří vyžadují dokonalý servis, tedy ubytování 

ve více hvězdičkových hotelích, chtějí bydlet přímo na pláži, ptají se na sportovní vyžití, 
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které hotel nabízí, i po speciálních programech pro děti a zajímají se i o služby na hlídání 

dětí. 

Nespočet  cestovních  kanceláří  do  svých  nabídek  zahrnuje  ubytování  v  penzionech, 

studiích a apartmánech. Tento druh ubytování se těší oblíbenosti zejména střední vrstvy 

obyvatel.

(3) Stravování

Mnoho českých turistů,  kteří  přijíždí  na Jadran, si vaří  sami a u cestovních kanceláří 

si  objednávají  pouze  ubytování  bez  zajištěného  stravování.  Tito  klienti  si  dovezou 

většinou zásoby potravin z domova a ušetří tedy finanční prostředky. Tohoto využívají 

zejména rodiny s menšími dětmi, pro které je obtížné s dětmi docházet do restaurací 

v daném čase.

S  růstem  oblíbenosti  ubytovaní  v  penzionech  a  hotelích  rostou  i  požadavky  klientů 

na stravování. Nejčastěji využívaná je forma polopenze, která zahrnuje snídaně a večeře.

I  chorvatští  ubytovatelé  začínají  postupně  nabízet  stravování  formou  all  inclusive, 

které je v ostatních středomořských státech již téměř standardní službou. Za neomezenou 

konzumaci jídla a pití v prostorách hotelu, si zákazníci ovšem připlatí.

Málo využívané je potom stravování formou plné penze, které zahrnuje snídani, oběd 

i večeři. V nabídkách některých kanceláří tento způsob stravování také najdeme, i když 

spíše výjimečně.

(4)  Ostatní služby

Většina turistů navštěvující chorvatská letoviska již netouží pouze po slunění na pláži, 

mnoho lidí chce alespoň část dovolené strávit aktivně. 

Nabídky cestovních kanceláří v pobytových místech proto zahrnují možnosti zapůjčení 

sportovních potřeb, včetně jízdních kol, lodí, kajaků, tenisových raket a podobně. 

Často jsou organizovány animační programy pro děti i dospělé či fakultativní výlety. 
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Klientům  v  destinacích  jsou  většinou  k  dispozici  delegáti,  kteří  zastupují  cestovní 

kanceláře  v  místě,  k  jejich  hlavním  úkolům  patří  zajištění  bezproblémového  chodu 

a organizace průběhu pobytových zájezdů.

(5)  Pobytové programy

Současně s  nabídkou standardních  pobytů  nabízí  řada  cestovních  kanceláří  programy 

pro  kolektivy  sestavené  dle  jejich  individuálních  požadavků,  dále  pobyty  zaměřené 

na výuku cizích jazyků, seznamovací pobyty pro nezadané a podobně.

 Pobyty s aerobikem

Zejména u žen jsou velice oblíbené zájezdy spojené se cvičením aerobiku. Tento typ 

dovolené se stal v poslední době zcela běžný. Dnes, kdy mají lidé stále méně pohybu 

a     z  toho vyplývající  zdravotní  problémy,  si  spousta  z  nich totiž  potřebu pohybu 

uvědomuje a  s  radostí  tohoto typu pobytů  využívají.  Zájezdy jsou pořádány většinou 

mimo sezónu hned z několika důvodů. Mimosezónní pobyty jsou levnější a na plážích 

je ještě dostatek místa ke cvičení. Většinou se cvičí pod vedením lektorky jednu hodinu 

ráno a večer.

 Programy pro zdraví

V současné době některé  cestovní  kanceláře  přichází  s  novinkou v podobě dovolené 

směřující  k péči  o zdraví,  která  reaguje na zahraniční  trendy a  zároveň i  na potřebu 

českých klientů trávit  dovolenou způsobem, který jim přinese novou dimenzi zážitků 

a poznání v oblasti zdraví.

Cílem  cestovních  kanceláří  je  uvést  na  trh  program,  který  reaguje  na  každodenní 

civilizační bolesti statisíců lidí, jako jsou bolesti zad, bolesti pohybového ústrojí, bolesti 

nohou,  otoky  nohou,  obezita,  dýchací  potíže  apod.,  dát  těmto  lidem  příležitost 

k objasnění  příčin těchto bolestí  a hlavně je naučit,  jak s  bolestmi bojovat  a jak jim 

předcházet. To vše v rámci jejich dovolené u moře.

Trendem  posledních  let  jsou  i  wellness  pobyty  u  moře.  Nabídka  hotelů  s  tímto 

programem není zatím v Chorvatsku moc rozšířená, ovšem v nabídkách se již začíná 

objevovat. Tyto pobyty jsou určeny spíše ženám, které si chtějí dopřát odpočinek a jsou 
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za něj ochotny si připlatit. V rámci tohoto programu je možno obvykle navštívit léčebné 

i relaxační bazény, masáže, saunu, nejrůznější lázeňské i relaxační terapii a využít služby 

kosmetiky či kadeřníka.

 Víkendové zájezdy

Víkendové zájezdy k moři většina cestovních kanceláří nepořádá. Ze strany zákazníků 

o ně není velký zájem, tyto pobyty jsou totiž poměrně dost finančně náročné vzhledem 

k času, který tam zákazník stráví. 

Některé  cestovní  kanceláře  ovšem  využívají  volných  míst  v  autobusech  a  v  rámci 

doplnění  neobsazených  sedadal,  nabízí  tzv.  „víkedové  jednodenní  koupání“.  Tyto 

zájezdy  probíhájí  současně  se  střídáním  turnusů  v  destinacích.  Obvykle  se  odjíždí 

v odpoledních hodinách, druhý den ráno je příjezd do letoviska, klienti mají celý den 

možnost koupání a ve večerních hodinách se obvykle odjíždí zpět do ČR. 

Ceny těchto pobytů jsou většinou přijatelné, pohybují se zpravidla do částky tisíce korun. 

(6)  Doplňkové služby

Cestovní  kanceláře  se  svým zákazníkům snaží  nabídnout  co  nejkomplexnější  služby. 

Mnohdy se zákazník nemusí téměř o nic starat, stačí pouze kontaktovat prodejce a ten 

se již o vše potřebné postará. 

Často to funguje  i  tak,  že  klient  si  objedná přes  webové  stránky zájezd,  tuto službu 

již poskytuje většina CK, uhradí následně bezhotovostním převodem cenu zájezdu a to, 

aniž by musel odejít z domova. Vše se dá zařídit od počítače.

Pracovníci  CK  klientům  běžně,  v  rámci  poskytovaných  služeb,  zajistí  například 

parkování na letišti,  případně parkování u hotelu, kde zákazník tráví svoji dovolenou, 

dále  cestovní  pojištění,  zprostředkuje  pronájem automobilu  během pobytu,  vstupenky 

na kulturní a jiné akce konané v místě pobytu dovolené apod.

Mezi  novinky patří  i  možnost  dovolené  na  splátky,  kdy klient  má možnost  odjet  na 

dovolenou  i  bez  toho,  aniž  by  měl  na  její  zaplacení  dostatek  finančních  prostředků. 

51



Zpravidla  až  po návratu  je  částka  rozdělena do několika splátek.  Klient  ovšem musí 

počítat s mírným navýšením ceny zájezdu o výši úroku.

4.3 SWOT analýza

Důležitějším krokem pro sestavení strategie je uvědomění si silných a slabých stránek 

firmy. Na jejím základě je pak možné pracovat na zlepšení služeb. Současně je nutné 

stanovit,  jaké  příležitosti,  ať  už  nevyužité,  či  naprosto  nové,  se  v oboru  dostávají, 

a  kterých  by  se  dalo  využít.  Není  možné  také  opomenout  hrozby,  které  mohou 

společnosti nastat.

4.3.1 Silné stránky

Silné  stránky,  nebo-li  přednosti,  cestovní  kanceláře  jsou  chápány  jako  jakýsi  základ 

pro  zlepšení  nabízených  služeb.  Právě  pro  menší  firmu,  jako  je  Cílka,  by  měly  být 

jakýmsi  odrazovým můstkem a zároveň vodítkem, jak se  lépe  na trhu uplatnit.  Silné 

stránky udávají konkurenční výhody, kterými Cílka oproti ostatním firmám, působícím 

též na trhu cestovního ruchu, disponuje.

• Díky mnohaletým zkušenostem s podnikáním na trhu cestovního ruchu se stala 

Cílka stabilním subjektem a těší se důvěře stalých zákazníků.

• Za dobu existence si vytvořila image spolehlivé cestovní kanceláře.

• Disponuje  četnými  kontakty,  které  získala  ze  spolupráce  se  zahraničními 

partnery.

• CK nabízí kvalitní služby a neustále se pokouší o rozvoj jejich komplexnosti.

• Pracovníci CK jednájí vstřícně a s ochotou, snaží se i v nestandardních situacích 

zachovávat profesionální vystupování.

 Autobusová doprava:  

• Doprava do pobytových míst je zajišťována luxusními klimatizovanými autobusy, 

po celou cestu klienty doprovází průvodce.

• Bezkonkurenční cena dopravy, která patří k nejlevnější v ČR. 

• Odjezdové místo autokarových zájezdů má výhodnou polohu, je dobře dostupné 

z autobusového i vlakového nádraží.
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• Klidné místo pro odbavení klientů před odjezdem, odpadá chaotické „pobíhání“ 

klientů se zavazadly a hledání správného autobusu.

• Cílka  zabezpečuje  svozy  pro  vícečlenné  skupiny,  případně  zajistí  přistavení 

autobusu na sjednané místo.

• Možnost  bezplatného  parkování  v  hlídaném  areálu  pro  klienty  během  jejich 

pobytu v zahraničí.

• Klientům  je  k  dispozici  při  odjezdu  sociální  zařízení  v  prostorách  cestovní 

kanceláře.

• CK  nabízí  možnost  úschovy  zavazadel  před  odjezdem  na  dovolenou. 

To je výhodné zejména pro klienty přijíždějící do Brna z větší vzdálenosti, kteří 

jsou nuceni,  z důvodu špatného dopravního spojení,  přijet  již o několik hodin 

před  samotným  odjezdem dříve.  Svá  zavazadla  si  mohou  uschovat  a  nemusí 

je následně vláčet do odjezdu s sebou.

• Cílka není při prodeji zájezdů omezena počtem míst v autobuse. Využívá totiž 

služeb dopravce,  který disponuje autobusy různých velikostí.  K dispozici  jsou 

mikrobusy již od 30 míst k sezení, největší autobus pak pojme až 74 cestujících. 

Odpadají  proto  případné  volné  neprodané  ubytovací  kapacity  z  důvodu 

chybějících míst v autobuse.

 Pobytová místa  

• Ve všech nabízených destinacích je po celý den klientům k dispozici  delegát, 

který je připraven vždy poradit či pomoci při nenadálé události.

• V  pobytových  místech  je  pořádána  řada  zajímavých  fakultativních  výletů, 

klientům Cílky jsou nabízeny za zvýhodněné ceny. 

• Ve všech střediscích mají klienti Cílky možnost zakoupení nápojů za Kč. 

• Jednotlivá  letoviska  disponují  velkou  kapacitou  lůžek,  proto  jsou  vhodná 

i pro početné skupiny, které poptávají ubytování v jednom objektu.
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4.3.2 Slabé stránky

Slabé  stránky  Cílky  představují  souhrn  faktorů,  které  znamenají  handicap 

v konkurenčním boji. Je žádoucí, aby se cestovní kancelář snažila tyto stránky potlačit.

• Nedostatek parkovacích míst v okolí kanceláře CK.

• Sídlo  CK  se  nachází  v  okrajové  a  nepříliš  atraktivní  části  Brna,  musí  proto 

intenzivněji bojovat o zákazníka. 

• Cílka  nedisponuje  sítí  vlastní  poboček.  Spoléhá  především  na  spolupráci 

s cestovními agenturami, které působí v Brně i dalších městech ČR.

• Cílka organizuje zájezdy s délkou pobytu pouze 7, případně 14 nocí. V nabídce 

chybí prodloužené 10-denní turnusy, které jsou v současné době velmi žádané.

• Úzká nabídka zájezdů vyplívající z velikosti firmy. V současné době se nabídka 

CK Cílka soustřeďuje pouze na oblast Makarské riviéry.

 Pobytová místa  

• Chybí označení jednotlivých ubytovacích objektů logem CK a názvem penzionu. 

Dochází proto ke špatné orientaci zejména nově přijíždějících klientů.

• Špatná dostupnost z jednotlivých pobytových míst do většího turistického centra, 

které nabízí řadu atrakcí a turistického vyžití. 

• Nedostačující  sportovní  vybavenost  (zázemí)  v  pobytových  místech,  úplná 

absence sportovišť v blízkém okolí.

• Delegátům v pobytových destinacích chybí služební auto, které by jim při výkonu 

své  funkce  značně  usnadnilo  práci.  Mohlo  by  současně  sloužit  i  pro  převoz 

klientů k lékaři, v případě vzniku nenadálých zdravotních problémů či úrazů.

• Malá  nabídka  sportovních  potřeb,  které  CK nabízí  během pobytu  k  volnému 

zapůjčení. 

• Absence ubytovacích kapacit s bezbariérovým přístupem.
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• Špatné technické vybavení delegátů v pobytových místech, chybí jim zejména fax 

a počítač s připojením na internet.  Komunikace probíhá pouze prostřednictvím 

mobilního telefonu, což je poměrně nákladné. 

• Zcela chybí viditelné označení autobusů logem CK.

Silné a slabé stránky vychází z mikroprostředí, ve kterém se firma nachází. Vlivy v tomto 

prostředí ovlivňují možnost podniku realizovat svou hlavní funkci – uspokojovat potřeby 

zákazníků. 

Druhá  část  SWOT  analýzy,  tedy  analýza  příležitostí  a  hrozeb,  je  odrazem 

makroprostředí,  ve  které  firma  uskutečňuje  svoji  činnost.  Opět  lze  identifikovat  šest 

významných  oblastí.  Je  to  demografické,  ekonomické,  přírodní,  technologické 

a  technické,  politické  a  kulturní  prostředí.  Tyto  oblasti  ovlivňují  činnost  firmy 

zprostředkovaněji,  často jsou právě proto méně nápadné a je jim neprávem věnována 

menší  pozornost.  Když  by  se  neprojevily  v  činnosti  CK  Cílka  přímo,  minimálně 

by působily na její mikroprostředí.

4.3.3 Příležitosti

Příležitosti jsou představovány mezerami na trhu, kde dochází k převisu poptávky nad 

nabídkou.

• Cílka  je  schopna  v současném  okamžiku  obsloužit  větší  množství  zákazníků 

a  díky  rozmanité  nabídce  ubytovacích  kapacit  uspokojí  potřeby  i  náročnější 

klientely.

• CK je schopna na přání zákazníka uspořádat individuální zájezdy.

• Firma  je  připravena  do  budoucna  rozšířit  spektrum  nabízených  produktů 

a uspokojovat potřeby širšího okruhu klientů.

• Nově  vybudovaná  dálniční  síť,  vedoucí  napříč  celým  Chorvatskem,  značně 

urychlila  dopravu  na  pobřeží.  Cesta  se  nyní  stává  pohodlnější  a  mnohem 

příjemnější, během posledních let se doba jízdy zkrátila hned o několik hodin.

• Poměrně  krátká  vzdálenost  jadranského  pobřeží  od  České  republiky, 

což umožňuje dosažitelnost i vlastním automobilem.
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• Mnohaletá  obliba  českých  turistů  trávit  dovolenou  na  chorvatském  pobřeží.

• Vzhledem k tomu, že chorvatština  je  stejně jako čeština  slovanským jazykem, 

odpadá jazyková  bariéra,  což  je  jeden z důvodů,  proč  se  na  pobřeží  Češi  cítí 

dobře.

• Spolupráce se zahraničními partnery a konkurenčními cestovními kancelářemi by 

mohla vyústit ve vznik zcela nových služeb.

• Zavedení  nízkorozpočtových  pravidelných  letů  z České  republiky  do  Splitu, 

případně do Dubrovníku, za velmi příznivé ceny, mohou do Chorvatska přilákat 

zcela novou klientelu zákazníků.

4.3.4 Hrozby

Hrozbami  se  rozumí  např.  zaměnitelnost  nabídek,  nové  znění  zákona,  vstup  nových 

účastníků na trh atd..

• Zvýšení  počtu  turistů,  kteří  se  rozhodnou  pro  individuálně  organizovanou 

dovolenou bez účasti cestovní kanceláře.

• Úpadek  zájmu  o  trávení  dovolené  v Chorvatsku  související  s růstem  životní 

úrovně obyvatelstva.

• Zvyšující  životní  náklady  obyvatel,  tzv.  deregulace,  mohou  zapříčinit  snížení 

zájmu o Jadran.

• Rozhodnutí stálých zákazníků využít služby konkurenčních subjektů.

• Opětovný vznik politického konfliktu na Balkáně.

• Přesun turistů  na  pobřeží  Černé Hory – prudký pokles poptávky po Chorvatsku.

• Změny v legislativě, které mohou pro cestovní kancelář představovat například 

velké  daňové  zatížení  či  razantní  změnu  podmínek  pro  subjekty  podnikající 

v oblasti cestovního ruchu.

Na  základě  výše  uvedených  skutečností  pramenících  z provedených  analýz,  může 

CK Cílka  zkoumat  a  zároveň  eliminovat  nežádoucí  vlivy  na  podnikání,  zlepšit  svoji 

situaci na trhu a podniknout kroky, které povedou ke zvýšení jejího zisku a zkvalitnění 

poskytovaných služeb.

56



Rozhodující  pro  rozvoj  firmy  bude  schopnost  CK  Cílka  využít  silných  stránek 

a příležitostí tak, aby hrozby byly sníženy na minimum nebo úplně odstraněny.

Z analýzy, kterou jsem provedla, vyplývají pro Cílku jak lichotivé tak i méně povzbudivé 

skutečnosti.  Na  přesyceném  trhu  tato  cestovní  kancelář  disponuje  stálou  klientelou 

a vystupuje velmi spolehlivě a srozumitelně. Svoje služby se snaží pomalu rozšiřovat 

a zlepšovat. V následující kapitole se pokusím navrhnout několik opatření a řešení, které 

by tyto nedostatky odstranily. 
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5. NÁVRHY  – doporučení na zkvalitnění služeb

5.1 Projekt průzkumu spokojenosti zákazníků 

Situace na trhu cestovních kanceláří  je charakterizována silnými konkurenčními tlaky 

a náročnějšími zákazníky,  kteří  mají  díky novým technologiím daleko více informací 

a představ a podle toho provádějí svoji spotřební volbu. Zákazník upřednostní službu, 

která  splní  nejen  jeho  potřebu,  ale  poskytne  mu i  něco  navíc  (například  originalitu, 

novost, nižší cenu při stejných nebo větších výhodách atd.). Zejména proto je důležité 

CK Cílka doporučit takové návrhy změn, které povedou k celkovému zkvalitnění služeb 

a zároveň ke zvýšení spokojenosti zákazníků.

Dle  provedených  analýz  lze  vedení  CK  Cílka  doporučit  následující  zásadní  návrhy. 

Zásadní z toho důvodu, že pokud se jim nebude v nejbližší době věnovat, mohlo by se to 

velmi  projevit  na  spokojenosti  zákazníků,  popřípadě  jejich  odchodu  ke  konkurenční 

cestovní kanceláři.

Doporučení  vycházejí  z  průzkumů trhu,  konkurence i  vlastního průzkumu CK Cílka. 

Bohužel  jsem neměla  možnost  se  seznámit  s  názory samotných zákazníků CK Cílka 

a jejich pohledem na úroveň nabízených služeb. Tyto informace by mohly totiž odhalit 

další slabiny i silná místa u produktů a služeb CK Cílka. 

Jako hlavní nedostatek shledávám nedostatečnou informovanost CK Cílka o spokojenosti 

svých zákazníků s nabízenými službami. 

Sběr těchto dat by se měla CK Cílka zabývat pravidelně a dlouhodobě. Navrhuji zavést 

mezi zákazníky dotazníkové šetření.

Kvalitně zpracovaný dotazník je klíčem totiž k získání  kvalitních informací  výzkumu 

a  v současné  době  představuje  jednu  z  nejrozšířenějších  a  nejpoužívanějších  technik 

v marketingovém výzkumu. Použitím dotazníku je možno dosáhnout vysokého tempa 

shromažďování informací, vysokého stupně formalizace a standardizace, která usnadňuje 

zpracování výsledků výzkumu i jeho závěrečnou analýzu.
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Informace  získané  z  dotazníku  budou  přínosem  pro  vedoucí  pracovníky  CK 

a  zároveň  jakýmsi  vodítkem  či  doporučením  ke  zkvalitnění  služeb,  případně 

odstranění nedostatků.

V „příloze č. 2“ přikládám vzorový dotazník, který jsem sestavila speciálně pro potřeby 

CK Cílka.

Úvodní  část  dotazníku  obsahuje  motivační  podnět,  objasňuje  základní  účel  šetření 

a uvedeny jsou základní instrukce k vyplnění dotazníku. Úkolem této části  je vzbudit 

zájem klienta o vyplnění dotazníku. 

Dotazník obsahuje optimální počet otázek. Jejich nadměrné množství by totiž oslabovalo 

ochotu  dotazovaných  spolupracovat,  čímž  by  se  snižovala  i  věrohodnost  získaných 

informací. 

Při zpracování dotazníku jsem bedlivě dbala na to, aby samotné vyplňování dotazníku 

bylo co nejjednodušší a časově nenáročné, protože je to jeden ze základních předpokladů 

úspěšného sběru dat. 

Otázky  jsou  rozděleny  do  několika  částí,  týkají  se  služeb  poskytnutých  klientovi 

před  odjezdem  na  dovolenou,  dále  služeb  během  dopravy  autobusem  a  jedna 

z posledních částí  se zabývá hodnocením pobytového místa  a služeb delegáta v místě 

pobytu.

Dotazník  obsahuje  celkem  16  otázek.  Hodnotících  otázek  je  v dotazníku  obsaženo 

celkem třináct. Škála byla zvolena pětistupňová v rozmezí 1 - 5 od nejlepšího hodnocení 

k nejhoršímu. 

V dotazníku je využito i uzavřených otázek, z nichž jedna má výběrový charakter a jedna 

je čistě dichotomická (dotazovaný odpovídá pouze: Ano/Ne). 

Zcela  otevřená  otázka  se  vyskytuje  pouze  jedna.  Klienti  tu  mají  prostor  pro  volné 

vyjádření  svých  pocitů  a  názorů.  Otevřené  otázky  bylo  využito  záměrně,  aby  měl 

respondent možnost poukázat na faktory, které souvisí s kvalitou poskytovaných služeb 
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a odpovědi na tyto otázky tak mohly být použity při vytváření návrhů pro zkvalitnění 

zmíněných služeb.

K distribuci  dotazníků  klientům  by  mělo  docházet  v průběhu  konání  všech  zájezdů. 

Časový harmonogram sbírání dat by měl být tedy stanoven od prvního uskutečněného 

zájezdu sezóny až do konce září, tedy posledního turnusu v daném roce. 

Vzhledem k tomu, že klienti mají možnost dotazník již v autobuse vrátit průvodci 

zpět,  předpokládá  se jejich  dostatečně  vysoká  návratnost.  Bude  ale  též  závislá 

i   na ochotě zákazníků dotazníky vyplňovat.

Pro interpretaci výsledků dotazníkového průzkumu doporučuji  využít  tabulek a grafů, 

do  kterých  by  postupně  po  jednotlivých  otázkách  měla  být  zanášena  data  získaná 

výzkumem.  Prostřednictvím  získaných  informací  by  mělo  následně  být  provedeno 

hodnocení výsledků průzkumu, které budou podkladem pro návrh dalších změn.

5.2 Rozvoj propagace cestovní kanceláře

V současné  době  se  téměř  žádná  prosperující  firma  neobejde  bez  dobře  fungujícího 

propagačního programu. 

Po provedení analýzy marketingového mixu cestovní kanceláře jsem dospěla k názoru, 

že CK Cílka má právě v této oblasti značné nedostatky.

Vzhledem k tomu,  že  se  jedná  o  společnost  malého  typu,  mělo  by  vedení  CK klást 

na rozvoj  propagace velký důraz.  Je  to  nezbytné  při  hledání  nových potencionálních 

zákazníků a utváření image firmy. 

Výhodou  CK  Cílka  je  její  specializace  na  Chorvatsko,  jehož  obliba  návštěvnosti 

u  českých  klientů  je  vysoká.  Chorvatsko  dokonce  vede  v žebříčku  nejoblíbenějších 

prázdninových  destinací  českých  turistů.  Představovat  tudíž  tento  region  nebude 

zapotřebí, o jeho reklamu se CK starat nemusí.

Reklama  sestavená  pro  propagaci  zájezdů  a  ostatních  nabízených  služeb  by  měla 

obsahovat  takové sdělení,  které by odlišilo CK Cílka od její  konkurence. Doporučuji 
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zvolit  firemní  slogan,  který  by  byl  uplatňován  ve  všech  formách  propagace.  Slogan 

by  měl  být  krátký,  přesvědčivý,  jednoduchý,  snadno  zapamatovatelný  a  měl  by 

u zákazníků vyvolávat důvěru. 

a) Nabídkový katalog

Katalog zájezdů CK Cílka se skládá pouze ze čtyř tištěných stran, proto bude vhodnější 

mluvit  spíše  o  nabídkovém  prospektu  než  katalogu.  Vzhledově  je  prospekt  velmi 

působivý a dobře graficky zpracovaný. Jako pozitivní také hodnotím kvalitní voskovaný 

papír, na kterém je natištěn. 

Problém nastává spíše v obsahové stránce. Prospekt v současnosti předkládá zákazníkům 

pouze  základní  informace.  Do  budoucna  navrhuji  rozšíření  o  podrobnější  specifikaci 

nabízených služeb i pobytových míst. Zákazníci jistě kladně ocení, pokud v prospektu 

najdou například podrobný popis vybavení  pokojů,  bližší  specifikaci  oblasti,  ve které 

se  jednotlivá  letoviska nachází,  možnosti  zakoupení  fakultativních výletů  včetně cen, 

orientační ceny potravin, průměrné denní teploty v destinaci  či  upozornění na možné 

nástrahy v dané zemi a podobně. Domnívám se také, že nebude na závadu, pokud bude 

prospekt doplněn i o další barevné fotografie.

b) Inzerce

CK Cílka  v minulosti  reklamních  inzerátů  v tiskovinách  využívala.  Jak  jsem si  však 

všimla v archívu, podceňovala důležitost reklamního textu. Většinou šlo o inzeráty velmi 

malé s cílem "sdělit toho co nejvíce". Tato kombinace byla nešťastně zvolená. 

I dnes v době, kdy v mediální sféře zdánlivě vládne televize, tvoří finanční prostředky 

vynakládané  na  inzerci  ve  většině  ekonomicky  rozvinutých  zemí  podstatnou,  někdy 

i rozhodující část. Inzerce má pro CK Cílka oproti jiným reklamním prostředkům několik 

podstatných výhod. 

Možností inzerce se nabízí celá řada. Cílka může využít od malých inzerátů až po velké 

propagační kampaně či reklamní spoty v televizi. Vzhledem o omezeným zdrojům CK, 

bude moci Cílka využít  pouze menších inzerátů v tisku, které jsou finančně dostupné. 

Rozhodně  doporučuji  začít  s inzercí  v regionálním tisku  a  až  následně  rozšířit  okruh 
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inzerce.  Působivé  by  bylo  například  umístit  inzerát  do  novin  k příloze  o  cestování. 

Pravidelně bych také poutala své zákazníky na last minute zájezdy. 

Inzeráty mají mnoho předností:

• Trvalost v čase. Čtenář inzerátu se může k textu kdykoli vrátit, vyhledat si v něm 

příslušné informace, zatrhnout nebo vystřihnout si inzerát.

• Mají možnost sdělit mnoho informací najednou.

• Po  precizním  výběru  media  lze  docílit  toho,  aby  se  okruh  čtenářů  shodoval 

s cílovou skupinou reklamního sdělení. 

• Inzeráty menšího rozsahu nejsou tak finančně nákladné. 

Na základě těchto pozitiv inzerátů bych CK Cílka doporučila otištění inzerátu v tiskovině 

s regionálním dopadem. Nejvhodnějším obdobím pro otisknutí je období od půlky března 

do půli dubna a v druhé vlně od konce června, to zejména pro zákazníky,  kteří čekají 

slevy v poslední minutě. 

Působivá  by byla  též  reklama umístěná  v dopravních prostředcích  městské  hromadné 

dopravy, kde by ji měli cestující na očích. Její výhodou je, že osloví široký okruh lidí. 

Ostatní  formy propagace,  jako například rozhlasovou či  televizní  reklamu a televizní 

reklamu CK Cílka  neporučuji  z důvodu  vysoké  finanční  nákladnosti.  Do  dalších  let, 

v případě rozvoje CK, bych tuto formu rozhodně nezavrhovala, mohla by být pro CK 

Cílka velice zajímavá forma zviditelnění.

5.3 Rozšíření nabídky pobytových destinací

V  loňském  roce  došlo,  oproti  předchozím  sezónám,  k  výraznému  rozšíření  služeb. 

Nabídka  se  rozšířila  o  nové  pobytové  místo  –  letovisko Igrane  na  Makarské  riviéře. 

Mnoho  stálých  zákazníků  tuto  změnu  velmi  uvítalo,  v  minulosti  měli  možnost 

navštěvovat opakovaně pouze stejná místa. Nabídka se tehdy nerozšiřovala a zůstávala 

stále neměnná.
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Počty  klientů,  kteří  v  loňském  roce  strávili  dovolenou  v  nové  destinaci,  potvrzují, 

že rozhodnutí o provedení této změny bylo správné a je vhodnou alternativou pro klienty, 

kteří již s CK Cílka v minulosti  cestovali a po dobrých zkušenostech s ní chtěli opět 

vycestovat do nové oblasti. 

V  trendu  rozšiřování  nabídky  destinací  bude  muset  CK  Cílka  i  v  dalších  letech 

pokračovat, zabrání  tak  odlivu  stálých  zákazníků,  kteří  by  postupně  přecházeli 

ke konkurenci.

Je  otázkou,  v  jakém  časovém  horizontu  bude  další  nová  destinace  nezbytností. 

S  jejím  zavedením  bych  ale  neotálela  příliš  dlouho,  doporučuji  ji  zavést  nejpozději 

při  zpozorování  prvního  poklesu  poptávky.  Pravděpodobně  bude  vhodné  s  hledáním 

nových  ubytovacích  kapacit  začít  již  v  letošním roce  a  postupně  v  následující  letní 

sezóně, tedy  v roce 2008, nový produkt zavádět.

Povede-li  se Cílce trend udržování  zákazníků orientovaných na Chorvatsko opakovat, 

s počtem  spokojených  klientů,  poroste  totiž  i  image  cestovní  kanceláře  a  její  dobré 

jméno. 

5.4 Prodloužení délky některých pobytů

Se zavedením nového produktu úzce souvisí i následující navrhovaná změna – zvýšení 

počtu nocí u vybraných pobytových zájezdů.

Řada konkurenčních cestovních kanceláří v současnosti běžně do nabídky zahrnuje 10-ti, 

11-ti či 12-ti denní zájezdy. Tyto pobyty se staly u zákazníků velice oblíbenými a mnoho 

z nich je upřednostňuje. 

I CK Cílka se v minulosti setkala s poptávkou svých zákazníků po těchto pobytech. Řada 

lidí  je upřednostňuje zejména z důvodu, že týdenní pobyty považuje za velmi krátké 

a naopak dvouturnusové, tedy 14-ti denní, zájezdy se jim zdají příliš dlouhé. Pro tuto 

skupinu jsou právě prodloužené pobyty nejvhodnější alternativou. 

Rozhodně Cílce nedoporučuji úplné zrušení stávajících týdenních pobytů, nabídku bych 

jen  v  některých  termínech  doplnila  o  možnost  pobytů  prodloužených.  Je  ale  nutné 
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plánovat  termíny  v  návaznosti  na  autobusovou  dopravu,  aby  následně  nedocházelo 

k malé obsazenosti autobusů, což by bylo velice neefektivní. Nutno počítat i se zvýšením 

cen pobytů v závislosti na zvýšeném počtu přidaných dnů.

5.5 Rozšíření služeb v autobusech

Jako  velice  pozitivní  hodnotím zajištění  služeb  technických  průvodců,  kteří  zajišťují 

v autobuse doprovod klientů v průběhu cesty.  Tato služba na zákazníky působí velice 

pozitivně a jistě ovlivňuje celkový pohled na image cestovní kanceláře. 

Jsem přesvědčena,  že služby během cesty,  by bylo  ovšem možné ještě  pár  drobností 

doladit.  Inspirovala  jsem se  zejména  službami  autobusového  přepravce  -  společnosti 

Student  Agency,  i  řadou významných cestovních kanceláří.  Tyto  společnosti  nabízejí 

cestujícím zdarma během cesty teplé nápoje a denní tisk. 

Ze  zkušeností  těchto  firem  vyplývá,  že  i  tato  zdánlivě  nevýrazná  služba,  pozitivně 

ovlivňuje zákazníkovo chování při rozhodování a volbě cestovní kanceláře.

CK Cílka bych doporučila,  pokud se rozhodne pro obohacení zmíněnou službou, aby 

vždy  předem  v  nabídce  specifikovala,  na  jaké  čerpání  má  zákazník  právo  a  přesně 

stanovila maximální počet nápojů, které může během cesty zdarma zkonzumovat. Nápoje 

bych ovšem podávala pouze o přestávkách, jelikož autobusy nejsou uzpůsobeny k jejich 

přípravě  během  jízdy.  Jedná  se  o  zavedení  nepříliš  nákladné  služby,  která  cestovní 

kancelář značně finančně nezatíží.

Velkým nedostatkem, jak vyplývá i z provedené SWOT analýzy, je chybějící označení 

přední části autobusů logem CK. CK Cílka by tento nedostatek měla v co nejkratší době 

odstranit.  Vedoucím pracovníkům doporučuji  nechat  vyrobit  reklamní tabule menšího 

formátu,  které  by následně měly být  umístěny za předním oknem každého autobusu. 

Označení  lze  rozšířit  i  magnetickými  nápisy,  které  mohou být  umístěny na  karoserii 

autobusů.

Realizace  není  příliš  finančně  náročná,  proto  jsem  přesvědčena  o  reálnosti 

nápravy.Umístění  informačních  tabulí  usnadní  nejen  orientaci  cestujících  při  odjezdu 
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i během cesty samotné, název CK se bude zároveň dostávat i do podvědomí zákazníků 

konkurenčních CK, kteří do současnosti vůbec netušili, že na trhu CK Cílka funguje.

5.6 Služby pro klienty přijíždějící vlastním automobilem

I přesto, že největší podíl zákazníků využívá k dopravě na dovolenou služeb autobusové 

dopravy,  dostatečná pozornost  musí být věnována i  zákazníkům preferujícím dopravu 

vlastním automobilem.

I tyto klienty by si měla Cílka hýčkat, aby neztratila do budoucna jejich důvěru. 

Každý  motorista  jistě  kladně  ocení,  když  společně  s  ubytovacím  poukazem  obdrží 

podrobný  itinerář  cesty.  Dobře  sestavený  itinerář  s  popisem  cesty  a  doprovodnými 

informacemi může totiž uspořit mnohé pozdější starosti či alespoň nemilá překvapení. 

Itinerář CK Cílka by měl odpovídat klientům na následující otázky:

• Jak se nejrychleji dostat do pobytového místa? 

• Na kolik klienta přijdou poplatky za placené úseky silnic?

• Kde a za kolik se dají natankovat pohonné hmoty? 

• Jaká zajímavá místa lze po cestě navštívit?

Itinerář by měl tedy zajisté obsahovat podrobný popis trasy, včetně přiložené ilustrativní 

mapy, ceník poplatků jednotlivých placených úseků silnic a dálnic, orientační přehled 

cen  pohonných  hmot  na  benzínových  pumpách  v  jednotlivých  zemích,  informace 

o  dopravních  předpisech  v  zahraničí,  stručný  popis  turisticky  zajímavých  míst 

či případně orientační ceny vstupného a ubytovacích možností během cesty.

Takové informace rozhodně přijdou před odjezdem na dovolenou do zahraničí vhod. 

Pracovníci  CK by ovšem měli  dbát  na aktuálnost  dat  uvedených v  itineráři.  Každou 

výraznější změnu bude nutné do itineráře zaznamenat, aby měl pro klienta dostatečně 

vypovídající schopnost.

Pro účely této bakalářské práce byl vypracován vzorový itinerář trasy, který by CK Cílka 

mohla efektivně využít. Itinerář je označen jako „příloha č.3“.
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5.7 Označení ubytovacích kapacit

V této  kapitole  jsem  se  již  zmiňovala  o  chybějícím  označení  autobusů.  Podrobným 

zkoumáním silných a slabých stránek, jsem ovšem zjistila i další nedostatek v označení, 

a to konkrétně v označení ubytovacích kapacit. Zejména klientům využívajících vlastní 

dopravu, může tato skutečnost činit značné nepříjemnosti. 

I přesto, že klienti v minulých letech dostávali podrobný slovní popis příjezdových cest 

k  penzionům,  často  docházelo  k  jejich  dezorientaci  a  jejich  zbytečnému  bloudění 

po letovisku a hledání daného objektu.

Jsem  přesvědčena  o  tom,  že  nejen  plánek  pobytového  místa,  ale  i  nově  umístěné 

označení na jednotlivých objektech, značně usnadní zejména nově přijíždějícím klientům 

orientaci.

Doporučuji  objekty  označit  logem  CK  Cílka  i  názvem  konkrétního  penzionu. 

Jednoznačně by mělo písmo, umístěné na poutačích, být výrazné a větších rozměrů, aby 

již z dálky klienty zaujalo.

5.8 Rozšíření doplňkových služeb

a) Přijpojení k internetu

I přesto, že si většina klientů jede na dovolenou odpočinout především od pracovních 

povinností,  jsou  často  mnozí  z  nich  nuceni  navázat  spojení  se  svým  pracovištěm, 

obchodními  partnery,  případně  svými  příbuznými  a  známými.  V  současnosti  mohou 

klienti využít spojení pouze prostřednictvím mobilních telefonů, které je poměrně dost 

finančně nákladné. 

Pro  takové  zákazníky  CK  by  jistě  byla  velmi  zajímavá  nabídka  možnosti  připojení 

k internetu.  Určitě  by proto bylo  dobré se zamyslet  nad možnostmi napojení  pokojů, 

případně alespoň prostor jídelny, na internetovou síť. 

Nově zavedené připojení k internetu by bylo přínosem nejen pro klienty, kteří by jistě 

kladně ocenili  nejen možnost spojení s okolím, ale i pro delegáta CK, který by mohl 

internet využívat pro komunikaci s pobočkou cestovní kanceláře v České republice.
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b) Zapůjčení sportovních potřeb

Ze zkušeností z předcházejících let dobře vím, že ne všichni klienti mají zájem strávit 

svoji dovolenou pouze lenošením na pláži nebo u bazénu. Ne každý se dokáže opájet 

slastným nicneděláním. Právě pro tyto  klienty,  kteří  upřednostňují  aktivní  dovolenou, 

doporučuji zřídit půjčovnu sportovních potřeb.

Zapůjčení  sportovního náčiní  umožní prožít  aktivní  dovolenou a přitom poznat  nejen 

samotné místo pobytu, ale i nejbližší okolí.

Vedoucím  pracovníkům  doporučuji  vybavit  půjčovnu  zejména  jízdními  koly, 

nafukovacím  člunem  nebo  případně  kajakem,  tenisovými  raketami,  fotbalovými 

a volejbalovými míči či koloběžkami pro děti.

Činností spojenou s výdejem sportovních potřeb bych plně pověřila delegáta, který by 

zároveň vybíral  i  drobný poplatek za zapůjčení  a zabezpečoval  kontrolu stavu potřeb 

po jejich vrácení klientem.

c) Pronájem automobilů, doprava do okolních letovisek

Mezi doplňkové služby nepatří pouze ty, které zajišťuje sama cestovní kancelář, ale i ty, 

které jsou provozovány třetí osobou ve spolupráci právě s cestovní kanceláří. 

V souvislosti s poznáváním okolí jistě mnozí klienti ocení možnost zapůjčení osobního 

automobilu  během pobytu.  Cestovní  kancelář by se  mohla  určitým způsobem podílet 

na této službě, například uzavřením exkluzivní smlouvy s určitým dopravcem v pobytové 

destinaci, který by se zavázal účtovat klientům CK Cílka za zapůjčení automobilu nižší 

ceny než-li nabízí ostatní půjčovny v okolí. Delegáti CK by na oplátku svým klientům 

doporučovali právě tuto smluvní půjčovnu a zároveň by tuto službu zprostředkovali.
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6. ZÁVĚR

Cílem této bakalářské práce bylo identifikovat služby, které CK Cílka svým zákazníkům 

nabízí,  získat  inspirační  podněty k jejich  možnému zlepšování  a  navrhnout  vedoucím 

pracovníkům CK určitá doporučení, která by vedla ke zlepšení těchto služeb.

V úvodu práce  byly  nastíněny základní  pojmy a charakteristiky,  které  úzce souvisejí 

s teorií cestovních kanceláří a nabízených služeb. 

V další  části  byla  podrobně  popsána  společnost,  jejíž  služby  jsem analyzovala,  a  to 

včetně její organizační struktury. Následuje analýza cestovní kanceláře prostřednictvím 

marketingového  mixu,  analýza  CK  Cílka  s.r.o.,  konkurenčních  cestovních  kanceláří 

i  konkurenčních služeb.  Nedostatky a příležitosti  CK Cílka jsem vyjádřila  ve SWOT 

analýze.

V závěrečné části mé práce jsou uvedeny návrhy na zlepšení, případně rozšíření, služeb 

cestovní kanceláře, které vyplynuly z výsledků provedených analýz.

Byla  navrhnuta  řešení  nedostatků,  které  by  se  měly  projevit  zejména  ve  zvýšení 

spokojenosti  zákazníků  CK  Cílka  a  následném  zvýšení  objemu  prodaných  zájezdů. 

Uvedená  doporučení  totiž  vycházejí  z  předpokladu,  že  cílem  firmy  je  především 

ekonomická  efektivnost  jejího  působení.  Jedním  z  faktorů,  který  pomáhá  zisk, 

ač  nepřímo,  zvyšovat,  je  totiž  sociální  aspekt,  tedy  v  tomto  případě  především 

spokojenost zákazníků. 

Hlavní  nedostatky  jsem  shledala  zejména  v  nedostatečné  informovanosti  cestovní 

kanceláře o spokojenosti svých zákazníků s nabízenými službami, proto bylo společnosti 

doporučeno  provádět  pravidelné  dotazníkové  šetření.  Speciálně  pro  tyto  účely  byl 

pro CK Cílka  sestaven dotazník,  pomocí  jehož má být  průzkum prováděn.  Výsledky 

získané z dotazníkového šetření budou následně podnětem pro další zlepšení, případně 

rozšíření, služeb.

Dále  bylo  zjištěno  nedostatečné  označení  jak  autobusů,  tak  i  jednotlivých  pensionů, 

názvem  a  logem  cestovní  kanceláře.  Tento  nedostatek  lze  jednoduše  odstranit 

zhotovením informačních tabulí, které budou klientům sloužit pro jejich lepší orientaci.
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Vzhledem k tomu, že řada zákazníků upřednostňuje prodlouženou délku pobytu,  bylo 

doporučeno i CK Cílka rozšířit nabídku o některé 11-ti a 12-ti denní pobytové zájezdy.

Navrženo bylo také rozšíření doplňkových služeb v destinacích, a to zejména o půjčovnu 

sportovních potřeb, možnost zapůjčení osobního automobilu během dovolené a zavedení 

internetového připojení v ubytovacích kapacitách. 

Po vzoru konkurenčních cestovních kanceláří bylo vedoucím pracovníkům doporučeno 

rozšířit služby v autobusech, konkrétně o možnost bezplatného čerpání teplých nápojů 

a denní tisku.

Doporučení do následujících let zní - rozšířit nabídku o další pobytové destinace, což 

ocení  zejména  zákazníci  vyžadující  pro  svou  dovolenou  neustálou  změnu  prostředí 

a rozmanitost nabídky. Rozšíření by ale rozhodně nemělo být na úkor kvality, předpoklad 

zachování vysokého standartu kvality služeb musí být zcela určitě zachováno.

Výše uvedené návrhy byly sestavovány s vědomím omezených finančních prostředků 

společnosti,  které  vyplývá  i  z  její  samotné  velikosti.  Realizace  jednotlivých  návrhů 

nebude  proto  pro  cestovní  kancelář  představovat  příliš  velkou  finanční  zátěž,  jedná 

se spíše o vynaložení menších částky na zajištujících jejich plnění. 

Při zpracování bakalářské práce jsem čerpala jak z informací, které mi poskytla cestovní 

kancelář, tak i s vlastních znalostí o této společnosti.

Již v předchozích letech jsem měla možnost, díky spolupráci s CK Cílka, proniknout 

do  problematiky  cestovního  ruchu  a  seznámit  se  s  jejími  aktivitami  a  nabízenými 

službami.  Společnost  mě  velmi  zaujala,  což  byl  jeden  z  důvodů  mého  rozhodnutí 

pro sestavení návrhů na zlepšení právě pro tuto cestovní kancelář. Dalším důvodem byl 

fakt, že cestování patří k mým koníčkům a moje aktivity do oblasti cestovního ruchu již 

delší dobu směřují.

Jsem přesvědčena, že návrhy vyplývající z mé bakalářské práce by firmě mohly pomoci 

využít nových příležitostí a učinit ji ještě konkurenceschopnější na trhu cestovního ruchu 

orientovaného na Chorvatsko. Cílem práce bylo, aby návrhy na zlepšení byly efektivně 

sestavené a CK Cílka jich i v praxi využila.  Pevně věřím, že se mi to podařilo.
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