
KALKULACE 

 
Kalkulace jsou propočet nákladů, marže, ceny nebo jiné hodnotové 

veličiny na výrobek, práci, službu, činnost nebo operaci nebo jinak 

naturálně vyjádřenou jednotku výkonu. Kalkulujeme při stanovení úkolu 

(ex ante) nebo po zjištění skutečnosti (ex post).  

 

Kalkulace v cestovních kancelářích a u autodopravců 

 
Cena nevystupuje v cestovním ruchu jako reprezentant služby, ale celého 

balíků služeb v určitém tržním hospodářství z různých odvětví. 

Hlavní vliv na výši ceny mají především tyto činitelé: 

• náklady, 

• konkurence, 

• poptávka, její elasticita a koupěschopnost poptávky, 

• objem prodeje. 

 

Cenu můžeme stanovit:  

• na stejné úrovni jako v minulém období,  

• na úrovni konkurence,  

• na základě výše nákladů + konstantní suma zisku, 

• na základě výše nákladů + procento zisku,  

• na základě výše poptávky. 

 

Cena produktu cestovních kanceláří 

 
Tvorba ceny 

 

Tržní cena se odvozuje v závislosti od situace na trhu, resp. postavení 

podnikatele na trhu a jeho nákladové kalkulace, současně ji ovlivňuje různá 

cenová elasticita poptávky. 

 

Z uvedeného vyplývá, že při tvorbě cen zájezdů a pobytů bere cestovní 

kancelář v úvahu kalkulaci nákladů za nakupované služby od jednotlivých 

dodavatelů a současně i kalkulaci vlastních nákladů, protože tržní cena by 

z hlediska cestovní kanceláře neměla být nižší než souhrn nákladů za 

nakupované a vlastní služby. Významnou roli tu sehrává i daň z přidané 

hodnoty v cestovním ruchu, která se uplatňuje na základě příslušných 
finančních vyhlášek. 



 
Cestovní kanceláře využívají kalkulačního způsobu stanovení cen, jehož 
účelem je zjištění minimální ceny, se kterou je možno ještě podnikat beze 
ztrát. Přirážka cestovní kanceláře, která je součástí ceny, je zdrojem 
úhrady vlastních nákladů a tvorby zisku. Podobný účel mají i slevy, resp. 
provize (marže) poskytované jednotlivými dodavateli služeb. 
 
Obvykle bývá uplatňována dvojstupňová kalkulace – předběžná a výsledná 
kalkulace, které musí být obsahově i formálně porovnatelné. Kalkulace se 
sestavují podle vlastních typových kalkulačních vzorců na kalkulačních 
listech. Ve vztahu k zákazníkům se jedná o pevné a informativní 
(předběžné) ceny. 
 
Pevná cena se určuje u standardních zájezdů s pevným termínem 
realizace a předem zajištěnými službami. Je obvykle vyšší o tzv. riziko 
neobsazenosti zájezdu. Riziko představuje určitý procentuální podíl 
zplánovaného počtu účastníků, který potom změní na kalkulovaný počet 
účastníků. Riziko se obvykle počítá zejména u cestovného při přepravě 
nepravidelnými spoji, z nákladů na průvodce a z cen za předem zajištěné a 
zaplacené služby, které není možno již stornovat (např. předem 
zakoupené vstupenky na kulturní nebo sportovní akce). 
 
Informativní cena se stanoví pro zájezdy, u kterých není předem známá 
výše všech náklad. Jde o standardní zájezdy s orientačním termínem 
realizace a především o forfaitové zájezdy. Ceny forfaitových zájezdů 
neobsahují riziko neobsazenosti. Konečná cena se stanoví na základě 
skutečných vzniklých nákladů, tzn., že je identická s tržní cenou, za kterou 
se zájezd zákazníkovi prodává. 

 
Kalkulace zájezdu cestovních kanceláří a autodopravců 
 
Kalkulace autokarových zájezdů cestovních kanceláří se liší podle toho, 
zda se jedná o zájezdy typu standardního nebo na objednávku tedy 
forfaitového. 
 
 
 



1. Předběžná kalkulace 
 
Předběžná kalkulace se provádí dle stejných zásad jako kalkulace 
plánovaná s tím rozdílem, že obsahuje orientační ceny a používá se 
především u forfaitových zájezdů. Po jejím odsouhlasení a zaplacení 
zálohy objednavatelem, se objednají služby forfaitového zájezdu a po 
potvrzení objednávek služeb se provede klasická plánovaná kalkulace. Její 
zvýšení do 10 % je tolerováno příslušnými zákonnými ustanoveními a není 
důvodem pro stornování akce ze strany objednavatele. Zvýšení ceny nad 
10 % je nutno si nechat objednavatelem potvrdit. 
 

2. Plánovaná kalkulace 
 
Kalkulace akcí cestovních kanceláře se provádí obvykle výpočtem na 1 
osobu a to způsobem kalkulačního postupu (vzorce), který zahrnuje 
načítání jednotlivých služeb Kč/os dle počtu nocí či pobytových dní. Jde o 
okruh služeb ubytování, stravování, programu, pojištění, dopravy, 
průvodce a přirážky cestovní kanceláře. Přirážka cestovní kanceláře, tedy 
marže, může být v současné době okolo 10 až 50 % z jednotlivých služeb, 
ale i více.  
 
Riziko neobsazenosti se počítá z nákladů na dopravu, z akcí za pevné ceny 
(divadelní představení, sportovní utkání). Akce za pevné ceny jsou takové 
akce, na které musí cestovní kancelář zajistit a zaplatit předem vstupenky, 
bez ohledu na to, kolik účastníků se zájezdu zúčastní. Dále z nákladů na 
průvodce (odměna, 20 % nemocenského pojištění, ubytování, stravování, 
vstupné a ostatní náklady). V případě jízdy do zahraničí nebo dálkové 
jízdy, kdy s vozidlem musí jet dva řidiči, vznikají zvýšené náklady dopravce 
(poplatky za cestovní doklady, zvýšené diety řidiče atd.), které se 
rozpočítávají na kalkulovaný počet osob. 
 
Riziko neobsazení se nepočítá z nákladů, které se uhrazují podle 
skutečného počtu zúčastněných osob, např. ubytování, stravování, 
vedlejší dopravy, vstupného do různých objektů. 
 
Zájezdy forfaitové organizují cestovní kanceláře pro ucelené skupiny na 
základě objednávky po trase s programem, který si skupina objedná. Při 
těchto zájezdech se nepočítá riziko neobsazení. Objednavateli se účtují 



skutečné náklady za všechny zajištěné služby pro celou skupinu, i když se 
zájezdu účastní menší počet osob, než pro jaký byly služby objednány. 
 
Nepřímé náklady 
 
Nepřímé náklady se stanovují na celou skupinu klientů bez ohledu na 
skutečný počet účastníků v zájezdu. Je nutné zde ale počítat s rizikem 
neobsazení zájezdu, které tvoří asi 20 % objednané kapacity. 
 

a) Kalkulace cen dopravy 
 
Cena dopravy je dohodou mezi objednavatelem a dopravcem. Žádný 
vzorec pro tvorbu ceny neexistuje.  
 
• náhrada za ujeté kilometry  
Plat řidiče, opotřebení, olej, elektřina 
Počítá se z počtu plánovaných kilometrů (+ 5 – 10 %) * sazba za 1 km 
 
• náhrada za čekání 
Účtuje se ve ¼ hodinách 
 
• náklady na druhého řidiče 
První a poslední den se počítá alikvotně 
 
• stravné řidičů 
V tuzemsku se počítá v sazbě za 1km, v zahraničí diety (nad 12 hodin se 
počítá plná sazba, pod 12 hodin alikvotní část) 
 
• rozdíl v ceně nafty v ČR oproti zahraničí 
Účtuje se v ceně za 1 km 
 
• ostatní náklady 
• silniční náklady 
Jsou to platby v hotovosti, dálniční známky, předplacené karty, 
elektronické mýtné atd. 
 
• poplatky za parkování 
 



 
b) Náklady na průvodce a delegáta 

 
• smluvená odměna 
Průvodce si určí sám sazbu za hodinu, do ní se započítává i čas na přípravu 
a vyúčtování. Při vícedenních zájezdech se využívá paušální sazba (1 000 – 
1 500 Kč/ den). 
 
• stravování 
Pokud je strava v ceně zájezdu, má na ni nárok. 
 
• ubytování 
 
• vstupné do objektů 
 
• náklady na specializovaného průvodce. 
 

c) Akce za pevné ceny 
 
Jsou to vstupy do divadel, sportovní utkání, koncerty atd. Vždy se nakupují 
dopředu pro celý počet účastníků zájezdů.  
 

d) DPH 
 
Řídí se zákonem o dani z přidané hodnoty č. 253/2004. Povinné k dani 
jsou všechny fyzické osoby a právnické osoby, které samostatně 
uskutečňují ekonomickou činnost na území ČR, členských zemí EU i třetích 
zemí a za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhly obrat 1 mil. Kč.  
Místem plnění je místo, kde má osoba sídlo nebo provozovnu. Pokud 
provozuje osoba přepravní službu do jiného státu, je místem plnění stát, 
kam se přeprava uskutečňuje. 
 
Daň se neúčtuje při vývozu do třetích zemí. Při vývozu v rámci EU ano. V 
rámci EU je možný vzájemný převod daňové povinnosti mezi dodavateli a 
odběrateli zboží a služeb. 
 
Povinnost přiznat daň nastává v den zaplacení zálohy, celé platby nebo 
dnem poskytnutí služby, pokud ten nastane dříve jak platba. 



 
Sazby daně: 
 
• základní 21 % 
• snížená 15 % 
Většina služeb v cestovním ruchu je v základní sazbě. 
 
Výjimky: 
 
• ubytování 15 % (stravování 21 %) 
• pravidelná linková hromadná doprava 15 % (nepravidelná 21 %) 
• kulturní a divadelní představení 15 % (hrady a zámky 21 %) 
 
Pojišťovací činnost a letecká doprava jsou v EU od DPH osvobozeny. 
Zájezd do zahraničí je v tuzemsku osvobozen od daně. Ve většině 
členských zemí se daň neplatí. 
 

Přímé náklady 

Stanovují se na jednotlivé účastníky. Zahrnují ubytování, stravování, 

pojištění, vstupné atd. Kalkulují se bez rizika neobsazenosti. Platí se přímo 

při čerpání služby nebo je možné je na základě smlouvy stornovat. Musí se 

počítat s různou cenou služeb podle konkrétních požadavků klienta. 

 

a) Ubytování a stravování 

Kalkulují se podle vypsaných podmínek zájezdu. 

      b)  Pojištění 

• Proti úpadku – povinné ze zákona, promítnuto v ceně zájezdu 

• Cestovní pojištění účastníka – povinné, ale jen základní úrazové, 

repatriace a asistenční služba. Také zahrnuto v ceně.  

• Připojištění – volitelné, možné zakoupit v pojišťovně nebo přímo u 

cestovní kanceláře, která má smlouvu s pojišťovnou. 



Balíček může zahrnovat: pojištění při škodách, zdraví a majetku, pojištění 

odpovědnosti, pojištění proti stornu, pojištění zavazadel. 

• V rámci EU postačí kartička pojištění pro ošetření. Na místě se zaplatí a v 

ČR pojišťovna proplatí. 

c) Kurzovní riziko 

Je to přirážka, která umocňuje CK poskytnout předem objednané služby v 

době uskutečnění zájezdu za stejnou cenu, i při změnách devizového 

kurzu o 10% a více, jako při stavu kurzu na počátku vypsání ceny zájezdu. 

Při zvýšení kurzu je CK oprávněna změnit cenu zájezdu. Tuto skutečnost 

musí ale klientovi oznámit dříve jak 21 dní než se zájezd uskuteční. 

d) Marže cestovní kanceláře  

Marže cestovní kanceláře je přirážka k celkové ceně zájezdu a může být 

různá podle typu zájezdu, který si klient zvolí. Nejčastěji to bývá mezi 15 – 

40 %.  

CK zní  pokrývá povinné pojištění. Zbytek je zisk. 

U školních akcí je dobré dát přirážku jen 9 %. Není to ale dáno zákonem, je 

to jen dobrá vůle CK. 

e) Postup 

Mezisoučet přímých a nepřímých nákladů bez DPH 

Výpočet DPH (21 % nebo 15 %) pro jednotlivé náklady samostatně 

Mezisoučet přímých a nepřímých nákladů s DPH = hrubá cena zájezdu 

Marže CK % z ceny všech nákladů bez DPH 

Výpočet DPH 21 % z marže CK 

Mezisoučet marže a DPH 

Součet všech nákladů s DPH + marže s DPH 

Výsledek: celková cena zájezdu  

 



 

 

KALKULAČNÍ VZOREC PRO VÝPOČTY ZÁJEZDŮ 

Při sestavování zájezdů jsme se zaměřili na kalkulaci plánovanou. Každý 

zájezd bude vypočtený na 1 osobu.  

Při sestavování kalkulačního vzorce jsme vycházeli z již sepsaného vzorce, 

který zahrnuje všechny důležité body. 

Vzorec je rozdělený na nepřímé a přímé náklady. 

V nepřímých nákladech je zahrnuto: 

• riziko neobsazenosti – pan majitel si určil riziko neobsazenosti 20 % 

a) kalkulace cen dopravy – zde se účtuje doprava mezi dopravcem a 

objednavatelem. S každým dopravcem je sepsána smlouva. 

b) náklady na průvodce a delegáta – s průvodcem je sepsána smlouva a 

dohodnutá odměna za vykonanou práci.  

c) akce za pevné ceny – každý klient, který si objedná zájezd, bude 

seznámen s dalšími částkami na vstupy.  

d) DPH  

 

V přímých nákladech je zahrnuto: 

a) ubytování a stravování 

b) pojištění – v ceně zájezdu je pojištění již zahrnuto 

c) marže CK 

V konečné ceně za zájezd nejsou zahrnuty další poplatky, např. vstupy do 

aquaparků, divadel, na rafting a jiné. Každý zákazník bude s tímto bodem 

seznámen. 



Na dalších stránkách uvidíte rozepsané programy zájezdu a jejich celkovou 

kalkulací na každý daný zájezd. Pro srovnání jsem i uvedla další podobné 

zájezdy jiných cestovních kanceláří. 

 

 

Kalkulace zájezdu – Neziderské jezero pro děti s rodiči 

 

Jelikož předností této cestovní kanceláře je, že se orientuje na menší počet 

klientů, tento zájezd je pro 16 osob. Cena tohoto zájezdu je vypočítána na 

1 dospělou osobu. Pro děti je tento zájezd vypočtený zvlášť. 

 

Nepřímé náklady 
Předpokládaný počet účastníků je 16 osob. Riziko neobsazení zájezdu tedy 

bude 13 osob. Vypočítali jsme to tak, že od 16 osob jsme odečetli 20 % 

rizika neobsazenosti. 

 

1. Kalkulace cen dopravy 

 

a) Náhrada za ujeté kilometry 
 

Celkový počet kilometrů se stanovil na 715km. Objížďky jsou 0,05. 

715km x 0,05 (objížďky) = 35,75km 

715km + 35,75km = 750,75 km 

Sazba dopravce je 18 Kč za kilometr 750,75km x 18Kč/km = 13 513,5Kč 

b) Náhrada za čekání 

Po domluvě s dopravcem nebude účtováno 

c) Náklady na druhého řidiče 

Druhý řidič nebude 

     d) Stravné řidiče 

1. – 3. den: 35 Euro x 3 dny = 105 Euro 

4. den: 25 % z 35 Euro = 8,75 Euro 

Celkem stravné: 113,75 Euro x 25,7Kč/Euro (sazba dle ČNB) = 2 

923,375Kč 



d) Ubytování řidiče 

Apartmá Regina 1 681,65 Kč 

e) Rozdíl v ceně nafty v ČR oproti zahraničí 

Spotřeba autobusu: dopravce uvádí 15l/100km 

750,75km – 500km (dopravce uvádí, co ujede na nádrž) = 250,75km 

15l na 100km x (250,75km/100) = 15 x 2,5075 = 37,6125l+10Kč/km = 

376,125Kč 

f) Ostatní náklady 

0Kč 

g) Silniční poplatky 

0Kč – nejsou z důvodu, že se nepojede po dálnici 

h) Poplatky za parkování 

0Kč 

 

2. Náklady na průvodce a delegáta 

 

a) Smluvená odměna 

S průvodcem je sepsána dohoda, kde smluvená odměna bude 1000Kč/den. 

Denní paušál 1 000Kč x 3dny = 3 000Kč 

 

     b) Stravování 

1. – 3. den: 35 Euro x 3 dny = 105 Euro 

4. den: 25 % z 35 Euro = 8,75 Euro  

Celkem stravné: 113,75 Euro x 25,7Kč/Euro (sazba dle ČNB) = 2 

923,375Kč 

 

c) Ubytování 

Průvodci je zajištěno veškeré ubytování zdarma 

 

d) Vstupné do objektů 

0Kč 

 

e) Náklady na specializovaného průvodce 



0Kč 

 

3. DPH  

Tento zájezd je v České republice osvobozen od daně, v nákladech na 

dopravu ji mám již v ceně.  

Celková cena nepřímých nákladů: 24 418,025Kč 

Nepřímé náklady na 1 účastníka: 1 878,31Kč 

 

Přímé náklady – dospělý 

 

1. Ubytování a stravování 

Apartmá Regina 1 681,65Kč 

Snídaně po domluvě -> tento objekt nabízí různé akce v mimosezónní 

dobu.  

Budeme počítat, že na pokoji budou ubytované 2 dospělé osoby 

 

2 osoby                                                                                     4 800 Ft 

Cena ubytování za 3 dny / osoba / forinty                             14 400 Ft 

Cena ubytování – kurz 8,563 Kč/forinty                                 1 681,65Kč 

Celkem za ubytování                                                               1 681,65Kč 

 

2. Pojištění 

 

Zahrnuto pouze povinné pojištění cestovní kanceláře proti úpadku 

 

3. Marže CK 

 

20 % z celkových nákladů na 1 účastníka, tj. 1878,31Kč + 1681,65Kč = 

3559,96Kč  

 

3 559,96Kč x 20 % = 711,92Kč 

 

4. DPH z marže CK 

 

711,92Kč x 21 % = 149,52Kč 

 

Cena zájezdu 4 421,4Kč(1 878,31Kč + 1 681,65Kč + 711,92Kč + 

149,52Kč) 

 

Prodejní cena zájezdu 4500Kč 



 

Prodejní cena se v konečné fázi může lišit v závislosti na počtu dospělých 

osob na pokoji a také v závislosti na termínu, protože apartmá Regina 

nabízí v různých termínech například snídani, masáž, vstupenku do 

termálního koupaliště Sá-Ra Hegykö zdarma. Apartmá Regina nabízí i 

skupinovou slevu. 

Přímé náklady – děti 

 

1. Ubytování a stravování 

 

U dítěte do 14 let se účtuje 1500 Ft 

 

Ubytování                               1 500 Ft 

 

Ubytování 3 dny                     4 500Ft 

 

Ubytování – kurz, 8,563Kč/Ft 525,52Kč 

 

Celkem za ubytování               525,52Kč 

 

2. Pojištění 

 

Zahrnuto pouze povinné pojištění cestovní kanceláře proti úpadku. 

 

3. Marže CK 

 

20 % z celkových nákladů na 1 účastníka, tj. 1878,31Kč +525,52Kč = 

2403,83Kč  

2 403,83Kč x 20 % = 480,76Kč 

 

4. DPH z marže CK 

 

480,76Kč x 21 % = 100,97Kč 

 

Pro děti bude cena zájezdu 2 985,55Kč (1878,31Kč + 525,52Kč + 

480,76Kč + 100,96Kč)  

 

Prodejní cena zájezdu 3000Kč 


