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KALKULACE CENY ZÁJEZDU 

• Ceny tvoří organizátoři zájezdů-touroperátoři 
a dále subjekty působící ve výjezdovém nebo 
domácím CR. 

• CA, které zprostředkovávají prodej služeb CR 
za provizi (což je odměna za prodej zájezdů 
touroperátora nebo CK), na základě uzavřené 
provizní smlouvy. 

• Technicky jsou ceny tvořené kalkulacemi. 

• Kalkulace je stanovení vlastních nákladů a 
ceny na kalkulační jednici (1 účastník zájezdu). 



KALKULACE - druhy 

• 1. Předběžná = předpokládané náklady a cena 
zájezdu před jeho zařazením do nabídky CK 

 nabízená cena je uvedena v nabídkovém 
katalogu a zájezd se za ni prodává účastníkům 
(zájezd standartní) 

• 2. Výsledná - sestavuje se po uskutečnění 
zájezdu, zjistí se skutečné náklady a příčiny 
jejich překročení nebo snížení proti 
předběžné kalkulaci (také se používá u 
zájezdů forfeitových) 



KALKULACE obsahuje: 
• + korunové nebo devizové náklady na úhradu 

služeb v zájezdu poskytovaných (doprava, 
ubytování, stravování, transfery, vstupné, výklad 
průvodce CR, pojištění atd.) 

• + riziko neobsazení zájezdu („load factor“) – u 
vypsaných (katalogových) zájezdů (max 20 %) 

• + riziko změny měnového kurzu 

• + přirážka CK (na provoz CK, platy jejich 
pracovníků a přiměřený zisk) 

• + u skupinových zájezdů GRATUITA 



KALKULACE – druhy nákladů v ní 
obsažené: 

• 1. NEPŘÍMÉ NÁKLADY = společné náklady, kde 
nerozhoduje počet účastníků (doprava, parkovné, 
průvodce, akce za pevné ceny apod.) 

• 2. PŘÍMÉ NÁKLADY - stanoví se přímo na jednotlivé 
účastníky (náklady na ubytování, stravování, vstupné 
do objektů, pojištění apod.) 



NEPŘÍMÉ NÁKLADY na celou 
skupinu 

• a) kalkulace cen dopravy 

• b) kalkulace nákladů na průvodce 

• c) poplatky za užití silnic a dálnic 

• d) rozdíl spotřeby nafty při zájezdech do zahraničí 

• e) náhrada mzdy 2. řidiče při cestách do zahraničí 

• f) poplatky za parkování 

• g) akce za pevné ceny 

• h) daň z přidané hodnoty 



a) Kalkulace ceny dopravy 

• Všechny druhy dopravy v programu! 

• AUTOKAROVÁ DOPRAVA: 

- Počet ujetých km (+ 5 % na objížďky) 

- Čekací doba je ve ¼ hod (účtuje se každá 
započatá ¼ hod čekání, ne od 18. hod do 6. 
hod, když autobus nejede) 

- Sazba za 1 km a čekačka (nutno dohodnout s 
dopravcem) 

- V kalkulaci musí být náklady na ubytování a 
cestovní náhrady pro řidiče (mohou být i 2-3) 

 



b) Kalkulace nákladů na průvodce 
• Smluvená odměna (u vícedenní zájezdů = denní 

paušál, jinak hodinová sazba) 

• Pokud mají klienti plnou penzi, bude jí mít i 
průvodce 

 pokud je bez stravování = průvodce má nárok na 
stravné podle zákona o cestovních náhradách a 
podle vyhlášky Ministerstva financí ČR o 
poskytování stravného v cizí měně při 
služebních cestách do zahraničí 

 



• Ubytování průvodce – kalkulujeme pokud 
ubytovatel neubytuje zdarma 

• Vstupné do objektů: 

 - provozovatelé pouští průvodce zdarma 

 - akce za pevné ceny (divadlo, koncert) 

       kalkulujeme 

• V kalkulaci odměna pro zahraničního 
průvodce (ve Vídni, ve Francii apod.) 



c) Poplatky za užití silnice 

• Dálniční známky, hotovost, platební karta 

d) Rozdíl spotřeby nafty při zájezdech do 
zahraničí 

• Průměrná spotřeba nafty je 25 l/100 km 

• Nádrž u autobusu cca 400 l 

• Vypočítej cenový rozdíl mezi nákupem PHM 
doma a v zahraničí 

 



e) Náhrada mzdy 2. řidiče při cestách do 
zahraničí 

• Smluvní podmínky dopravce 

f) Poplatky za parkování 
g) Akce za pevné ceny (nepřímý náklad!) 
h) DPH (viz zákon č. 235/2004 Sb. O DPH) 

 



DPH 

• U cestovní služby je základem daně přirážka 
poskytovatele cestovní služby. Tato přirážka 
se stanoví jako rozdíl mezi celkovou částkou, 
která má být zaplacena zákazníkem za 
poskytnutou cestovní službu, tj. vlastně 
cenou zájezdu, a součtem cen za jednotlivé 
služby CR a zboží nakoupené od jiných osob 
povinných k dani, které jsou přímo zahrnuté 
do cestovní služby. 



PŘÍMÉ NÁKLADY na jednoho 
účastníka 

• Kalkulují se bez rizika neobsazení 

 a) ubytování a stravování (co si klient objedná – to 
platí) 

 b) vstupné do objektů 

 c) pojištění účastníků  

• c) kursové riziko (změna devizového kurzu o 10 %) 

• d) realizace CK (přirážka 15-30 %) = režijní náklady 
CK, náklady na povinné pojištění a kalkulovaný zisk 
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