
Technika predaja CK



Spôsob predaja
1. Priamy: CK organizuje, ponúka a predáva zájazdy (svoje + iných CK- viď bod 

2)
2. Sprostredkovaný: CA ponúka a predáva zájazdy CK.                                    Za 

predaj má odmenu = províziu - hovoríme o províznom predaji. Pri tomto 
predaji musí byť uzatvorená medzi CA a CK zmluva o obchodnom 
zastúpení.  Cestov.agentúra sa stáva partnerom a zväčša má pridelené číslo 
podľa, ktorého je evidovaná v cestovnej kancelárii
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Rezervácia zájazdov
1. Klient aj CA si musia overiť či je zájazd voľný
2. Klienti môžu prísť osobne, zavolať, mailovať, chatovať, pozrieť si ponuku cez 

internet. CA zavolá, prípadne si voľné miesta pozrie v rezervačnom systéme.
3. Vybraný zájazd je možné si zarezervovať. Dĺžka rezervácie závisí od toho, 

kedy sa zájazd rezervuje - aký je dlhý čas pred nastúpením na zájazd.

Ak sa robí rezervácia v čase first moment predaja - je dlhšia

Ak sa robí rezervácia v čase last moment tak trvá pár hodín, prípadne ani nie 
je možná.



Záväzná objednávka
Keď klient potvrdí rezerváciu, tak CK alebo CA:

1. oboznámi klienta s predzmluvnými informáciami a 
2. všeobecnými podmienkami  a 
3. vypíše zmluvu o zájazde 
4. CA ju zašle CK do skončenia lehoty platnosti rezervácie. 

file:///C:/Users/So%C5%88a/Downloads/FIFO_Zmluva_o_zajazde_s_poi
stenim%202020%20(1).pdf
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Náležitosti zmluvy
● info o všetkých cestujúcich - meno, dátum narodenia, adresa, číslo dokladu
● rozpis a rozsah služieb (termín zázadu, kde-destináciu, ubytovanie- typ, 

dopravu
● cena

Klient (objednávateľ) svojim podpisom na zmluve potvrdzuje okrem obsahu 
zájazdu, súhlas s cenou aj že bol oboznámený s predzmluvnými informáciami, 
všeobecnými zmluvnými podmienkami, dáva súhlas so spracovaním údajov.

Po podpise nasleduje zaplatenie zálohy alebo celej sumy za zájazd.



Kroky CA a online klienta 
Klient, ktorý si objednáva zájazd online - vypisuje zmluvu cez systém CK a 
zaplatením zájazdu vyjadruje súhlas so všetkým, prípadne vytlačí zmluvu, podpíše 
a odskenuje a zašle do CK

CA - buď sú zapojení v systéme CK a nemusia nič zasielať, alebo vypíšu a zašlú 
zmluvu do CK



Potvrdenie objednávky
Klient - ak si objednáva telefonicky, mailom - tak mailom sa mu zasiela celá 
dokumentácia (zmluva, predzmluvné info, VZP). Tá zmluvu vypíše zašle mailom 
späť a klient uhradí zájazd.

CA po zaslaní zmluvy do CK, obdrží od CK profoma faktúru na celú sumu zájazdu. 
Tá môže byť rozdelená na preddavok- zálohu a doplatok aj uvedením dátumu 
spatnosti.

.



Faktúra za odmenu = provízia
Na faktúre býva uvedená informácia o výške provízie. Províziu si CA fakturuje.

Po zaplatení preddavku (zálohy) na účet CK si môže CA-sprostredkovateľ, 
vystaviť faktúru na svoju odmenu. Túto faktúru zasiela do cestovnej kancelárie.

Predmetom faktúry je odmena za sprostredkovanie predaja zájazdu a prípadné 
poistenie.

Výška odmeny je stanovená v zmluve o obchodnom zastúpení, väčšinou v 
prílohe. 
file:///C:/Users/So%C5%88a/Downloads/FIFO%20Pri%20loha%201%20Provi%20
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Zadanie na vypracovanie do pondelka 18.5. rána do 8.00

Vypíš zmluvu o zájazde.

1. Ty si cestovná agentúra - vymysli si názov CA a vypíš v zmluve
2. Vyber zájazd z ponuky CK FIFO - vypočítaj celkovú sumu za zájazd pre 2 

osoby
3. A vypíš zmluvu, na ktorú máš link v tejto prezentácii -( záväzná objednávka)
4. Vypísanú zmluvu zašli na môj mail s.jonastikova@gmail.com


