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To jsou ale paradoxy,
pane Vaněk…
Tato legendární sládkova hláška z Havlovy hry Audience se mi
vkrádá na mysl čím dál častěji. Stejně jako tvrzení, že svět je plný
paradoxů. S tím nelze nesouhlasit. Však ani v cestovním ruchu
není o paradoxní situace nouze, píšeme o nich relativně často.
A na cestě je další, tentokrát v oblasti zaměstnanosti.
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I na stránkách našeho časopisu či při několika COTakhle snídaních
jsme se v minulosti zabývali jedním z klíčových problémů našeho
cestovního ruchu, totiž dlouhodobým nedostatkem kvaliﬁkovaných pracovníků. Nezasvěcenému pozorovateli by se mohlo zdát,
že nyní, když se na obor valí vlna propouštění, se zmiňovaný
problém jaksi sám vyřeší. Jenže chyba lávky! Podle zástupců
profesních svazů a dalších odborníků tomu bude právě naopak –
mnoho lidí sice přijde o práci, zejména pak v hotelnictví a gastronomii, ale to vůbec neznamená, že najednou bude na trhu
řada špičkových, zkušených a vzdělaných profesionálů, po kterých bude snadné sáhnout po restartu poptávky. Ty opravdu
kvalitní se jejich současní zaměstnavatelé snaží udržet stůj co
stůj. A když už o práci v důsledku koronavirové krize přijdou,
je velmi pravděpodobné, že mnozí z nich budou a priori hledat
uplatnění v oborech, které nejsou tak náchylné na vnější vlivy
jako turismus.
Musíme bohužel počítat s tím, že náš obor minimálně v krátkodobém horizontu nebude vnímán jako příliš perspektivní, pokud
jde o jistotu zaměstnání. A co je horší, nejspíš se do něj ani příliš
nepoženou mladí lidé – i zájem o vzdělání v cestovním ruchu,
který ani v minulosti nebyl nijak extrémní, zřejmě načas poklesne.

Každý den nové zprávy
ze světa cestovního ruchu

Zdá se, že stejně jako covid-19 zanechává dlouhodobé (byť třeba
méně patrné) následky na těch, kdo jej prodělali, poškodí i náš
cestovní ruch na delší dobu, než si mnozí myslí. A tady bohužel
žádná vakcína nepomůže…
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Jak nastartovat poptávku na příští rok?
V době uzávěrky tohoto vydání byl cestovní ruch v Česku
v hlubokém útlumu. Málokterý podnikatel ovšem
nepřemýšlel o tom, co ho čeká příští rok. Cestou k restartu
poptávky může být on-line tržiště s dárkovými poukazy
a slevovými vouchery.
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Personalistika, odborné školství
Odborníci se shodují, že to nejhorší, pokud jde o zaměstnanost
v cestovním ruchu, teprve přijde. A připravit se musíme
i na paradox – přestože firmy budou propouštět, kvalitních
zaměstnanců bude na trhu stále nedostatek. I proto ještě více
vzroste důležitost profesního vzdělávání, kterému jsme věnovali
velkou část této rubriky.

29 REGION MĚSÍCE
Kraj Vysočina
Tímto vydáním se uzavírají dva celoroční seriály věnované
cestovnímu ruchu v jednotlivých krajích Česka. Zmapovat
situaci v destinačním managementu se tentokrát vypravíme
na Vysočinu. A v tomtéž kraji zakončíme i seriál věnovaný
potenciálu Česka pro náročnou klientelu.

40 MARKETING
V marketingové rubrice si tentokrát přečtete o tom
nejzajímavějším, čím subjekty z cestovního ruchu přispěly
do letošního ročníku soutěže Shorty. A dostanete také pět
tipů, jak pomocí interního marketingu stimulovat výkonnost
svých zaměstnanců.

43 TECHNOLOGIE
Doba, kdy se začne znovu zvedat poptávka po ubytovacích
službách, se blíží. Podnikáte-li v tomto segmentu, poradíme,
jaká data byste měli bedlivě sledovat. Přinášíme také
desatero tipů pro tvorbu a optimalizaci webu, díky kterým
mohou hoteliéři získat více přímých rezervací.

47 TRENDY A INOVACE
Nastavování „nového normálu“ v cestovním ruchu je příležitostí
k zamyšlení nad minulým fungováním a k masivnějšímu
uplatnění pravidel udržitelnosti. Přečtete si také, jak se „doba
covidová“ promítla do spolupráce agentury CzechTourism
s krajskými DMO.

51 DATA A ANALÝZY
Český statistický úřad tentokrát detailně rozebral
návštěvnost v uplynulé letní sezoně. A Institut turismu
analyzoval situaci v oblasti místního poplatku z pobytu.

55 ASOCIACE
Přinášíme novinky z činnosti tuzemských profesních svazů.

12-2020

04-05_OBSAH_c1220.indd 5

5

24.11.20 15:22

TÉMA MĚSÍCE

Nová budoucnost práce:
Co zaměstnanci chtějí?

Zaměstnavatelé musejí počítat s tím, že pandemie covid-19 proměňuje preference zaměstnanců. Nově jsou největší prioritou udržení zaměstnání a flexibility
získané během karanténních opatření. Ukazuje to průzkum personální agentury
ManpowerGroup Česká republika.
V důsledku koronavirové krize se nám doslova před
očima mění svět, na který jsme byli zvyklí. V cestovním ruchu možná dokonce rychleji než v mnoha
dalších sektorech. Proměnou prochází samozřejmě
i pracovní trh. „Zažíváme výjimečnou dobu a rychlost, s jakou měníme způsob práce a své priority,
je těžko srovnatelná s obdobím předchozích let.
V těchto nepředvídatelných časech se současná krize stává katalyPodíl zaměstnanců, kteří
zátorem nové budoufají v konec
doucnosti práce,“ říká
pevné pracovní doby:
Jaroslava Rezlerová,
generální ředitelka
ManpowerGroup Česká
republika. S cílem zjistit, jak krize proměňuje trh
práce, provedla tato personální agentura průzkum
mezi 8 000 zaměstnanců v 8 zemích po celém světě. Zjišťovala, jaké mají lidé pocity z návratu do práce, čeho se obávají a co je pro ně nejdůležitější.

43 %

Globální dopady na zaměstnance
Většina zaměstnanců (91 %) se shodla v tom, že
jejich největší prioritou je udržet si práci. Jedinou
výjimkou jsou zaměstnanci v oblasti IT, jejichž prioritou zůstává ﬂexibilita. Největší obavy (94 %) mezi
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zaměstnanci jsou z návratu starého způsobu práce
a ztráty ﬂexibility, kterou během karanténních opatření získali. Osm z 10 zaměstnanců si přeje lepší
rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem.
A 43 % zaměstnanců doufá, že skončí pevná pracovní doba. Většina zaměstnanců by ráda docházela
do práce 2–3 dny v týdnu. V této souvislosti je ovšem třeba podotknout, že cestovní ruch a hotelnictví
patří mezi obory, kde jsou u většiny pracovních pozic
podobné požadavky prakticky nerealizovatelné.
Všechny vlády v dotazovaných zemích poskytly velice rychle po vypuknutí pandemie pomoc. Lišila se
podoba pomoci: USA poskytly podporu přímo zaměstnancům, státy Evropy a Singapur poskytly podporu zaměstnavatelům za účelem nahrazení mzdy
a zachování pracovních míst. Až vlády ukončí či pozastaví podporu, začne být ekonomický dopad citelnější.

Pocity zaměstnanců z návratu do práce
Na pracovišti nyní zaměstnanci oceňují především
jistotu, že zdraví, bezpečnost, pohoda a spokojenost
jsou pro zaměstnavatele na prvním místě. Důvěra
a transparentnost nebyly nikdy tak důležité a zaměstnavatelé vědí, že pro nastolení důvěry potřebují
pracovat s daty. Proto jsou nyní klíčové průzkumy
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mezi zaměstnanci, získávání zpětné vazby, konzultace a komunikace. Citovaný
průzkum ukázal, že pokud jde o pocity
z návratu do práce, panují mezi jednotlivými generacemi poměrně velké rozdíly.
Generace Z (ročník 1996 a mladší)
Ze všech skupin se těší na návrat do práce nejvíce (51 %). Mají větší chuť učit se
a vytvářet si půdu pro kariérní postup
a vyšší mzdu.
Mileniálové (1981–1996)
Na návrat do práce se těší ze všech skupin nejméně (38 %). Vyžadují více ujištění, že nemocní zaměstnanci zůstanou
doma. Nejvíce se chtějí vyhnout dojíždění
do práce a jsou nejméně ochotní přijít
o získanou ﬂexibilitu.
Generace X (1964–1980)
S návratem do práce pociťují největší
úlevu ze všech skupin. Ohledně zdraví si
dělají nejmenší starosti. Nejvíce se na návratu do kanceláře těší na spolupráci
s kolegy a soustředění.
Baby Boomers (1945–1963)
Těší se na návrat, protože preferují osobní
spolupráci. Nejvíce si cení hranice mezi
osobním a pracovním životem.

Prohlubování nerovností
„Zaměstnanci se shodují v tom, co si v budoucnosti přejí – udržet si práci, být zdraví,
učit se a rozvíjet dovednosti a už se nevracet ke starému způsobu práce. Při bližším
pohledu vidíme, že pravděpodobně dojde
k ještě výraznějšímu rozdělení pracovní
síly. Ti, jejichž dovednosti jsou vyhledávané, mohou požadovat navýšení mzdy
a práci na dálku, díky které nemusejí tolik
dojíždět. Mají větší míru flexibility, a mohou si tak nastavit rodinný a pracovní život
podle svého. Oproti tomu jsou zaměstnanci, kteří mají méně vyhledávané dovednosti, musejí dojíždět na pracoviště a jsou
vystaveni větším rizikům (snížení mzdy,
propouštění, poslání na ‚překážky‘). Zároveň mají omezenější možnost práce z domova, díky které mají nižší flexibilitu a tím
i menší rovnováhu mezi osobním a pracovním životem,“ říká Jaroslava Rezlerová.

Jak krize mění poptávku
po dovednostech
Podle Jaroslavy Rezlerové dochází
od března k největší proměně pracovní

síly a poptávky po dovednostech
od druhé světové války: „Změna je
navíc velice rychlá. Krize posiluje poptávku po technických a měkkých dovednostech, na které jsme se již nějakou
dobu zaměřovali a jejichž potřebu jsme
předpovídali. Akutní nedostatek kvalifikovaných pracovníků se týká zejména
oblasti technologií. Neustále roste poptávka po odbornících na kybernetickou
bezpečnost, vývojářích softwaru a datových analyticích. Komunikace, přizpůsobivost, empatie, iniciativa a spoustu
dalších měkkých dovedností jsou v době
rychlých změn a veliké nejistoty důležitější než kdy dřív.“

Jaký dopad má krize na ženy?
Podle průzkumu z června 2020 COVID-19
Infects more men than women Světového ekonomického Fóra má krize ze zdravotního hlediska závažnější dopad
na muže, ale ekonomická a sociální krize
má dlouhodobější dopad na ženy. U žen
je větší pravděpodobnost dočasného
přerušení práce kvůli péči o děti či blízké
a zároveň se více obávají návratu na pracoviště. Oproti tomu muži s návratem
do práce pociťují větší úlevu, spokojenost
a důvěru.
Studie Mezinárodní organizace práce
(ILO) COVID-19 and the world of work
z dubna 2020 uvádí, že ženy jsou více
zastoupeny v odvětvích, které covid-19
zasáhl nejvíce: 63 % žen pracuje v umění
a kultuře, 59 % v odvětví ubytování
a stravování a 54 % pracuje na administrativních pozicích.

A co na to rodiče?
Přes 30 % zaměstnanců muselo být během karantény zároveň učiteli, rodiči
nebo pečovateli, a prodloužil se jim tak
jejich pracovní den. Nastolit rovnováhu
mezi pracovním a rodinným životem je
proto dnes důležitější než dříve.

Aby byla nová realita lepší
pro všechny
Máme příležitost vytvořit budoucnost,
která bude lépe odpovídat tomu, co si
zaměstnanci vždy přáli – větší ﬂexibilitu,
větší důvěru, možnost lépe sladit pracovní
a osobní život a pracovat více na dálku.

➊ Proč se vracet do práce?
Co potřebují manažeři, aby mohli vést lidi
na dálku? Jak mohou být zaměstnanci
produktivnější při práci z domova? Důležité je, aby manažeři pochopili potřeby
každého zaměstnance, aby se vyhnuli
nepodloženým domněnkám a podvědomým předsudkům při hodnocení výkonu
zaměstnanců.

➋ Dovednosti se mění,
buďme připraveni
Potřebné dovednosti se budou neustále měnit. Podporovat zaměstnance
ve vzdělávání a osvojování nových dovedností, podporovat učení na dálku,
aby znalosti zaměstnanců odpovídaly
stále se měnícím potřebám ﬁrmy.

➌ Flexibilita a rovnováha pro všechny
Práce na dálku není jediná možnost,
jak zaměstnancům zajistit větší pracovní
ﬂexibilitu a umožnit lepší sladění pracovního a osobního života. U pozic, kde je
nutná přítomnost na pracovišti, mohou
ﬁrmy svým zaměstnancům nabídnout
možnost určit si začátek a konec pracovní doby a ﬂexibilnější plánování práce.

➍ Fyzická a emoční pohoda =
nové BOZP
Pandemie covid-19 vyvolává pocity izolace, stresu, strachu a úzkosti a také
vede k zamyšlení nad hodnotou zdraví,
pohody, rodiny a komunity. Na emoční
pohodu je třeba klást stejný důraz jako
na fyzická či organizační opatření (např.
udržování odstupu).

➎ Budování odolnosti lidí a firmy
Pro pracující rodiče je na pracovišti nejdůležitější oddělení práce a osobního života, socializace s kolegy a pohodlnější
pracovní zázemí. Pokud pracují z domova,
je pro ně nejdůležitější, že nemusejí dojíždět do práce, a ušetřený čas tak stráví
se svou rodinou. V budoucnosti rodiče
u svých zaměstnavatelů ocení jistotu
zaměstnání, příležitosti rozvíjet své dovednosti a více práce domova.

V době, kdy se zvyšuje stres a největší
obavou zaměstnanců je, že přijdou o práci,
je klíčové silné vedení (i na dálku), transparentní a častá komunikace, kultura, která
umožňuje kombinovat práci na pracovišti
a z domova, a podporovat zdraví.

Text: -redFoto: Shutterstock.com
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Nové nároky na zaměstnance v hotelnictví
Hotelnictví prochází v důsledku pandemie řadou změn. Zatímco některé hotely letos významně
strádaly, jiné prosperovaly. Praha byla v létě poloprázdná, Krkonoše, Beskydy, Lipno a další místa
byla přeplněná. V důsledku vývoje na trhu se mění také nároky na hotelový personál.
Zatímco se zaměstnanci regionálních hotelů adaptovali na novou hygienickou
situaci a přetlak poptávky, v Praze, Brně,
Českém Krumlově a na řadě dalších míst
přišla spousta lidí v hospitality a cestovním
ruchu o práci.
Až se situace v cestovním ruchu zlepší,
bude na trhu větší nezaměstnanost a teoreticky bude kde brát zaměstnance. Jenomže ve skutečnosti může být situace ještě
horší než dříve, protože řada lidí najde
uplatnění v nových oborech a už se nebude chtít vracet do hotelnictví. Do oboru,
kde se celý den stojí na nohou, kde provoz
funguje sedm dní v týdnu, dvacet čtyři
hodin denně, kde se musíte pořád učit
novým věcem a umět alespoň jeden, optimálně dva cizí jazyky.

a marketingu budou naprostou samozřejmostí. Nebo bezkontaktní room-service,
digitální „meníčka“ v restauraci, kontrolní
systémy založené na senzorech. Orientace,
zkušenosti a praxe nových zaměstnanců
na sociálních sítích budou považovány
za něco samozřejmého.

Oni jsou ti nejlepší ve svém oboru a oni
podávají výkony, které ocení nejen hosté,
ale i management a akcionáři.

Zaměstnanci hotelu jsou ambasadory. To oni
vytvářejí dojem hosta (z hotelového zařízení). A dnes už nejde jenom o perfektně
provedenou službu, hosté chtějí zážitek,
chtějí emoce. A to jim mohou dát jenom
zaměstnanci (nikoliv roboti).

Image hotelu – vizitka pro
potenciální zaměstnance

Otazník visí nad vývojem cen letenek. Možná budou levnější, aby letecké společnosti
motivovaly lidi zase znovu létat. Může se
ale stát, že budou dražší, protože aerolinky
si budou potřebovat kompenzovat předchozí velmi hubené měsíce.

Nároky na zaměstnance
Nároky na personál v hotelech se budou
prudce měnit. Prvořadé bude snížit ﬂuktuaci. Ředitelé budou nabírat nové zaměstnance, kteří mají více než kladný vztah
k informačním technologiím. Ty totiž budou v hotelnictví čím dál více využívány.
Bezkontaktní check-in i check-out, stejně
jako digitální znalosti v prodeji, rezervacích

16

Prezentace na sociálních sítích není jenom
důvodem, proč by měli přijet další hosté.
Je to zejména vizitka hotelu a lákadlo pro
nové zaměstnance. Cílem je prezentovat
se jako atraktivní (cool) zaměstnavatel,
pro kterého chce každý pracovat.
Navíc v hotelnictví podle HOTRECu pracuje
téměř 20 % lidí mladších než 25 let, zatímco celkově v ekonomice je zastoupení
nejmladší generace jenom 8 %. I tomu
je nutné přizpůsobit komunikaci hotelu,
výběrová řízení a prezentaci na sociálních
sítích i na webu.

Zase se začne cestovat
Až se zlepší nálada ve společnosti, bude
se očkovat nová vakcína (pokud nebudou
vedlejší účinky) a vlády začnou povolovat
přeshraniční styk, znovu se rozjedou turisté po hotelech. Česko se musí nově začít
orientovat na Evropu. Počítejme, že bude
méně hostů z Asie, Dálného východu
a z Ameriky, protože to z hygienických
důvodů bude složité. A až přijde pandemie
něčeho dalšího, bude snazší cestovat
po Evropě, kde se v nejhorším vždycky
můžete přepravit autem.

Loajalitě ohromně pomůže, když management vtáhne lidi do rozhodování o budoucnosti, o strategiích, o marketingu.

IT a on-line akademie
Foto: Shutterstock.com

Pryč s fluktuací
Fluktuaci zaměstnanců, která je v hotelnictví opravdu vysoká, je nutné snížit změnou
stylu řízení. Osvědčenou praxí je rovná organizační struktura. Ředitel není pánbůh, ale
jen jeden z celého týmu. Pracuje na tom,
aby jeho zaměstnanci byli v práci spokojení,
aby je to bavilo. Je tu od toho, aby svým
kolegům naslouchal, aby jim umožnil uplatnit svoje nápady, aby se do práce těšili.
Před mnoha lety jsem stínoval významného hotelového manažera ve Velké Británii.
Čtrnáct dní, den co den, jsem byl po boku
Roberta Varsalony. Od rána do večera
chodil Roberto po hotelu a přátelsky se
bavil se svými lidmi. Ptal se jich, jak se
mají, co nemocný syn a jak bylo na dovolené v Řecku. První večer jsem se Roberta zeptal, kdy bude pracovat. Měl jsem
na mysli porady, reporty, schůze, … Roberto se smál a vysvětlil mi, že jeho prací je
starat se o svoje lidi, o kolegy a o svůj tým.

Management hotelu bude muset hledat
lidi, kteří mají pozitivní vztah k IT a cloudovým službám a jsou ochotní a schopní
pracovat systematicky v CRM systému.
Lidé se chtějí učit novým věcem, a hotel
jim to musí umožnit.
Hoteliér by měl zabezpečit on-line akademii, kde by se zaměstnanci mohli či museli
vzdělávat. Hotelové řetězce to mají snadné – čerpají z nekonečné zásoby svých
centrál. Jednotlivé menší hotely mohou
on-line akademii vyžadovat od hotelové
asociace. Nebo se spojovat do větších
celků, které budou permanentní vzdělávání systematicky řešit. Ale atraktivní formou. Skrze IT technologie.

Autorem textu je
Jan Adámek, managing director
realitní a poradenské společnosti
JAN Hospitality.
Tel.: 724 070 539
E-mail: jan.adamek@jan-reality.com
www.jan-hospitality.com
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Jak a proč využít sdílené pracovní
místo v cestovním ruchu?
Na západě a severu běžná praxe, u nás teprve novinka – řeč je o využívání flexibilních forem zaměstnávání. Jednou z takových forem je i sdílení pracovního místa, které do českého právního řádu zavedla rozsáhlá novela zákoníku práce. Sdílená pracovní místa tak může zaměstnavatel vytvářet už
od 1. ledna 2021. Posuďte, zda by v cestovním ruchu mohla najít uplatnění.
V dohodě lze také ujednat souhlas se
vzájemným zastupováním zaměstnanců
pro případ, kdy jeden z nich nebude moci
být v práci přítomen. Tím zaměstnavatel
předejde situacím, kdy se do práce nedostaví ani jeden zaměstnanec sdílející
pracovní místo, a práci by tak neměl kdo
vykonávat.

Foto: Shutterstock.com

Sdílené pracovní místo („job sharing“)
umožňuje zaměstnat více zaměstnanců
v kratším pracovním úvazku na jednu
pracovní pozici. Zaměstnanci se při výkonu práce budou střídat tak, aby sdílené
pracovní místo bylo v pracovní době obsazeno vždy jedním z nich. Zaměstnanci
sdílejí náplň práce připadající na jedno
pracovní místo a poměrně podle odpracované doby jim přísluší i mzda nebo plat
a nárok na dovolenou.
Tento institut zvyšuje nejen ﬂexibilitu výkonu práce, ale přispívá také ke zlepšení
rovnováhy mezi pracovním a soukromým
životem zaměstnance („work-life balance“).
Umožňuje lépe zaměstnat osoby, které si
nemohou dovolit pracovat na plný úvazek,
jako jsou rodiče s malými dětmi, senioři či
studenti. Flexibilní podmínky sdíleného
pracovního místa mohou také usnadnit
proces návratu do práce (např. po rodičovské dovolené) či umožnit nepřerušení
výkonu práce. Zaměstnanci se mohou dělit
nejen o objem práce, přidělený na danou
pracovní pozici, ale i o vybavení potřebné
k jejímu výkonu. Motivací k tvorbě sdílených pracovních míst je také očekávaná
podpora v podobě státního příspěvku pro
zřízení sdíleného pracovního místa v rámci
aktivní politiky zaměstnanosti.

Vzniku sdíleného pracovního místa musí
předcházet písemná dohoda mezi zaměstnavatelem a každým dotyčným zaměstnancem, ve které si stanoví způsob rozvržení pracovní doby. V dohodě je také vhodné upravit rozsah práce připadající na jednotlivé zaměstnance, vymezení jejich kompetencí v rámci pracovní pozice a mechanismus předávání úkolů mezi nimi. Dohoda
může být uzavřena jak v rámci pracovní
smlouvy, tak samostatně.

Vzniku sdíleného pracovního
místa musí předcházet písemná
dohoda mezi zaměstnavatelem
a každým dotyčným
zaměstnancem, ve které si stanoví
způsob rozvržení pracovní doby.

Po uzavření zmíněné dohody si budou
zaměstnanci na sdíleném pracovním místě
sami rozvrhovat pracovní dobu ve vzájemné shodě. Společný rozvrh pracovní doby
písemně vypracují a předloží zaměstnavateli nejméně týden před počátkem období,
na něž je rozvržena. O případné změně
v rozvrhu pak musí zaměstnavatele informovat minimálně dva dny předem.

Z institutu sdíleného pracovního místa
se lze také ﬂexibilně vyvázat. Závazek
z dohody o sdíleném pracovním místě
mohou strany rozvázat dohodou či jednostranně i bez udání důvodu s 15denní
výpovědní dobou. Rozvázání závazku
z této dohody nemá vliv na trvání pracovního poměru zaměstnance.
Aby sdílení pracovního místa v praxi
správně fungovalo, je třeba, aby byli
zaměstnanci schopni mezi sebou komunikovat. Je nutné dbát na jasné
rozdělení pracovních úkolů a určit, kdo
je za jejich plnění odpovědný. Proto
bude v praxi vhodné tento právní institut kombinovat s některou z metod
podporujících práci v týmu, např. s tzv.
agilním řízením.
Je otázkou, zda se institut sdíleného
pracovního místa nemůže stát v cestovním ruchu, v němž podnikatelé již tři
čtvrtě roku žijí jen z naspořených zásob,
dalším nástrojem pro překonání krize.
Rovněž je zajímavé, že zaměstnanci,
kteří sdílejí pracovní místo, nemusejí mít
stejné vzdělání a dovednosti. Zaměstnavatel se tedy může zamyslet nad tím,
zda pro něj bude výhodné, aby se kompetence zaměstnanců na jednom pracovním místě doplňovaly.

Autorkou textu je
Klára Dvořáková, advokátka,
Holubová advokáti s. r. o.,
Specialisté na cestovní ruch.
klara.dvorakova@holubova.cz
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Výzvy v odborném vzdělávání se zaměřením
na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii
Výuka v oboru Gastronomie, hotelnictví a turismus a v příbuzných specializacích je v České republice zajišťována na více než 270 školách (z toho je 257 středních škol a 17 vyšších odborných škol). Ročně absolvuje na těchto školách obor 6 až 7 tisíc žáků. Ve vysokoškolském prostředí jsou uděleny akreditace studijním
programům specializovaným na cestovní ruch a příbuzné obory patnácti vysokým školám.

Foto: Shutterstock.com

Vysokoškoláků bude přibývat
Oborové zaměření na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii je jedním z pěti
nejvyhledávanějších na středních školách
a vzhledem k tomu, že do roku 2024 bude
střední školy navštěvovat o 38 % žáků
více než v roce 2015, lze předpokládat
absolutní nárůst počtu žáků. Zásadním
omezením se stává zvyšování počtu

Podíl lidí s vysokoškolským
vzděláním v ČR:

cca 20 %
žáků s dysfunkcemi ve vzdělávání, přičemž i v tomto oboru vzrůstá procento
žáků s dyspraxií, speciﬁckou poruchou
učení, vyjadřující snížení pohybových
a motorických schopností.
Naproti tomu je zřejmý nízký zájem
uchazečů o odborné vzdělávání s výučními listy. Této skutečnosti nahrává i fakt,

20

že na střední školy s maturitní zkouškou
mohou být přijímáni i uchazeči bez ukončeného základního stupně vzdělání, neboť stačí absolvování devítileté povinné
školní docházky (například absolvované
ukončením 8. třídy…).
Na všech českých vysokých školách
studuje necelých 290 000 studentů
(MŠMT, 2020). Podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva v České republice se
pohybuje okolo 20 %, nicméně v Evropské unii dosahuje přibližně jedné čtvrtiny
obyvatel ve věkové skupině 15–74 let.
Celostátnímu průměru se vymyká Praha,
kde dosahuje podíl vysokoškoláků 40 %.
Z toho je zřejmé, že počet vysokoškoláků
se bude v Česku do budoucna zvyšovat.

Pandemie covid-19 a její vliv
na vzdělávací proces
Současná pandemie covid-19 je velkou
výzvou nejen v distančním (on-line)
vzdělávání, ale i v zajištění praktické
výuky v odborných předmětech a v za-

bezpečování praxí. V době téměř úplného uzavření ubytovacích a stravovacích
zařízení je praktická výuka téměř utlumena. Je třeba zároveň upozornit
na fakt, že dlouhodobě jsou u žáků i studentů identiﬁkovány tendence vyhýbat
se nejen teoretickému vyučování, ale
právě i praxi. Přesto je nezbytné spolupráci škol a zaměstnavatelů v odborném
vzdělávání nadále věnovat pozornost
(viz tabulku). Tam, kde probíhá odborný výcvik, je možné získat ﬁnanční
výhodu (slevu) u daně z příjmu jak pro
fyzické osoby podnikající, tak pro právnické osoby.
Ve vzdělávacích procesech bude nutné
reﬂektovat celospolečenské změny vyvolané touto zdravotní krizí. Cestovní ruch
patří mezi nejvíce zasažené sektory národního hospodářství v globálním měřítku. Jen za prvních osm měsíců roku 2020
klesl počet realizovaných mezinárodních
příjezdů o 70 % ve srovnání s předchozím
rokem (UNWTO, 2020).
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TAB.: ZAPOJENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ DO STŘEDNÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Oblast

Statut

Partner

Forma

Odpovídá

Soustava oborů vzdělání

povinnost

zaměstnavatelské svazy (zákon o HK a AK, RHSD)

připomínkové řízení, RHSD

MŠMT

Rámcový vzdělávací program

povinnost

zaměstnavatelské svazy

připomínkové řízení

MŠMT

Školní vzdělávací program

předpoklad

ﬁrma/y

vzájemná spolupráce

ředitel SŠ

Dlouhodobý záměr

povinnost

zaměstnavatelské svazy (zákon o HK a AK, RHSD)

připomínkové řízení

MŠMT, následně kraje

Místo realizace praktického vyučování

předpoklad/možnost

ﬁrma/y

vzájemná spolupráce

ředitel SŠ

Závěrečné zkoušky

povinnost

ﬁrma/y

vzájemná spolupráce

ředitel SŠ

Maturitní zkoušky

možnost

ﬁrma/y

vzájemná spolupráce

ředitel SŠ

Absolutorium

povinnost

ﬁrma/y

vzájemná spolupráce

ředitel VOŠ
Zdroj: Pracný, Z. MŠMT, 2018

Průmysl 5.0 i v sektoru
cestovního ruchu
Zatímco Průmysl 4.0 byl postaven
na konceptu plné digitalizace a automatizace, u Průmyslu 5.0 se předpokládá
zvýšení nároků směřujících ke spolupráci
robotů a lidí. Právě prvky automatizace,
digitalizace, elektronizace či robotizace
se dotknou bezpochyby i procesů v cestovním ruchu (smart check-in, dobíjecí
stanice pro elektromobily, roboty v hotelech a restauracích atp.) a bude nutné
na tyto inovační procesy a trendy průběžně připravovat ve výuce a při studiu
žáky a studenty. I v oboru osobních služeb, do kterých cestovní ruch, hotelnictví
a gastronomie spadají, bude sílit trend
k postupnému omezování sociálních
kontaktů a k částečnému nahrazování
lidské práce chytrými technologiemi. Přes
to všechno zůstane lidská síla vždy neoddiskutovatelným faktorem jakékoliv
lidské činnosti a v oboru služeb bude
nutné klást důraz na spolupráci lidí a automatizačních technologií.

v budoucnu opět vzroste. Především
s ohledem na nové výzvy a trendy, kterým bude obor čelit.

Šetření Národního ústavu pro
vzdělávání
Z šetření Národního ústavu pro vzdělávání
(2018) vyplývá, že stejný obor (65 – Gastronomie, hotelnictví, turismus) by znovu
studovalo 53 % žáků, což je méně než průměr. Důvodem jsou především ztráta zájmu
o obor a nízké mzdy. Pouze 24 % žáků

Vzdělávací sekce Asociace
hotelů a restaurací ČR
Je vhodné zmínit, že problematice vzdělávání v oboru se kontinuálně věnuje
vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR), jejíž
členové si průběžně vyměňují informace
jak na jejích jednáních, tak na workshopech, které se za vysokého zájmu účastníků uskutečnily v letech 2018 a 2019
na Vysoké škole hotelové v Praze.
V roce 2020 se tato akce bohužel z dů-

Přes současné problémy je
odborné vzdělávání důležité
Podle údajů ze Satelitního účtu cestovního ruchu (ČSÚ, 2020) pracuje v Česku
v cestovním ruchu 240 000 osob, což
odpovídá 4,4% podílu na celkové zaměstnanosti. Zároveň se uvádí, že tyto
oﬁciální údaje je nutné v cestovním ruchu
navýšit zhruba o 20 %, protože údaje
o zaměstnanosti jsou v důsledku vlivu
šedé ekonomiky v cestovním ruchu podhodnoceny. Počet zaměstnaných osob
v českém cestovním ruchu je dlouhodobě
stabilní, mírně se snížil po ekonomické
(ﬁnanční) krizi před deseti lety. Současná
zdravotní krize bude mít nepochybně vliv
na počet pracovních míst v cestovním
ruchu (nejen v Česku), nicméně tento vliv
bude dočasný, odhadem v horizontu
3–4 let. Potřeba středoškolsky i vysokoškolsky kvaliﬁkovaných zaměstnanců

Foto: Shutterstock.com

předpokládá, že se uplatní v oboru a 42 % si
chce hledat práci v příbuzném oboru. Relativně pozitivně je hodnocena úroveň cizího
jazyka, naopak slabší je úroveň práce na PC.
Národní pedagogický institut České republiky, který vznikl sloučením Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro
další vzdělávání ke dni 1. ledna 2020, bude
jistě věnovat i nadále pozornost problematice odborného vzdělávání i v cestovním
ruchu, hotelnictví a gastronomii. A to
i v kontextu letošního 350. výročí odkazu
učitele národů J. A. Komenského.

vodu pandemie covid-19 nemohla uskutečnit. Stejně tak nebude bohužel vyhlášena za rok 2020 ani Škola roku v rámci
Výročních cen AHR ČR.

Autory textu jsou:
Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví
Vysoká škola hotelová v Praze
studnicka@vsh.cz
Ing. Pavel Attl, Ph.D.
odborný asistent katedry cestovního ruchu
Vysoká škola hotelová v Praze
attl@vsh.cz
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Anketa: Vliv koronaviru na vzdělávání
v cestovním ruchu a hotelnictví
Cestovní ruch je aktuálně v bezprecedentní krizi. Řada společností končí, jiné se v rámci úspor zbavují zaměstnanců. Zkrátka a dobře, turismus a hotelnictví se nyní nejeví jako příliš perspektivní odvětví, pokud
jde o jistotu zaměstnání. Podepíše se to na zájmu o studium těchto oborů na tuzemských vysokých školách? A jak budou školy na tento vývoj reagovat? To jsme zjišťovali v následující anketě.

➊
➋

➌
➍

Jak se podle vás současná koronavirová krize podepíše na zájmu o studium
cestovního ruchu a/nebo hotelnictví?
Změní se nějak v důsledku tohoto
vývoje nabídka vaší školy?
V současnosti probíhá výuka distanční
formou. Počítáte s tím, že bude hrát
distanční výuka nějakou roli i po skončení protiepidemických opatření?
Případné další vaše postřehy k tématu.

Ing. Petr Studnička, PhD.
Vysoká škola hotelová v Praze

➊ Cestovní ruch zasáhla pandemie covid-19 nejvíce ze
všech sektorů národního hospodářství. Tato skutečnost
se nepochybně
promítne do zájmu o studium cestovního ruchu, hotelnictví či gastronomie
na vysoké škole. Z tohoto důvodu jsem
za Vysokou školu hotelovou v Praze
zveřejnil na Facebooku VŠH dne 31. října 2020 hlavní důvody, proč má smysl
i přes současnou složitou dobu cestovní
ruch na vysoké škole studovat. Již letos
jsme viděli pokles v počtu přihlášek.
Ten byl dán především restrikcemi
ve vztahu k zahraničním studentům.

➋ Nabídka studijních programů a jednotlivých specializací, které máme
akreditovány, se nezmění. Určitě ale
dojde k inovaci obsahu výuky u vybraných předmětů. Bude nutné čelit
novým výzvám, které celospolečenské krize (např. zdravotní, ekonomická, bezpečnostní) přinášejí. Myslím
tím sílící individualizaci poptávky
v kontextu omezování sociálních
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kontaktů, ale i automatizaci, robotizaci, digitalizaci a elektronizaci vybraných procesů či služeb, u kterých
bude možné nahradit lidský faktor.

➌ Distanční formou zajišťujeme plnohodnotně výuku, avšak pouze v době, kdy
je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce na vysokých školách z rozhodnutí konkrétního orgánu veřejné
moci. Jakmile tento zákaz skončí, musíme přejít na prezenční, resp. kombinovanou formu výuky. Tyto dvě formy
máme akreditovány Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství
a dle jeho stanoviska nelze distančně
vyučovat, je-li osobní přítomnost studentů na vysokých školách umožněna,
ledaže by distanční výuku měla příslušná vysoká škola akreditovánu.

➍ Cestovní ruch i v minulosti čelil mnoha
výzvám. Do budoucna budou potřeba
v těchto oborech vysokoškolsky kvaliﬁkovaní lidé. Do jednotlivých předmětů současné poznatky zapracováváme
a informujeme studenty o všech opatřeních, které stát (vláda) na podporu
cestovního ruchu přijímá (pozastavení
EET, přeřazení stravovacích i ubytovacích služeb do 10% sazby DPH, dotační
programy COVID Nájemné, COVID
Ubytování, COVID Lázně apod.).

Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze

➊ U volby studijního
programu nevnímáme v tuto chvíli ze
strany studentů nějaká negativní vymezování vůči oboru. Současná situace ovlivňuje fungování a procesy nejen v oboru cestovního ruchu, ale napříč odvět-

vími. Dochází k transformaci zažitých
oborových systémů, hledají se nové
cesty fungování, které mohou přinést
prosperitu, a zajistit tak částečnou
stabilizaci. Připravenost studentů pro
praxi je tak ještě důležitější než kdy
jindy – při hledání nových možností
a příležitostí uspějí ti, kdo dokážou
své odborné znalosti proměnit v příležitost utkat se s překážkami, které
na trhu v současné době nepochybně jsou a kdo dokážou uspět v jejich
překonání. Jen tak se v budoucnu
můžeme opět setkat s plnohodnotnou nabídkou produktů a služeb
v našem oboru. Věřím, že i budoucí
zájemci o studium cestovního ruchu
budou tento stav vnímat jako výzvu,
nikoli hrozbu a omezení.

➋ Naše nabídka studijních programů je
relativně stabilní. Vzhledem k zákonné úpravě a podmínkám akreditačních řízení nejsou příliš rychlé
změny ani možné. Fakulta postupně
rozvíjí své studijní programy tak,
aby kompetence studentů dlouhodobě splňovaly nároky trhu práce.
Počítáme samozřejmě s tím, že oborový trh práce je proměnlivým mechanismem, jehož podmínky nejsme
schopni vždy ovlivnit. Vzdělávání
v cestovním ruchu nemáme založeno pouze na faktograﬁckých znalostech, ale především na rozvoji profesních a osobních kompetencí.
Učíme studenty pracovat s daty,
kriticky myslet, orientovat se v nestandardních situacích a přijímat
kreativní řešení – k tomu nám současná doba poskytuje řadu podnětů
a potřeb.

➌ Pravděpodobně ano. Digitalizace
výuky je jedním z trendů, který naše
fakulta dlouhodobě podporuje. Za posledních 6 měsíců se proces digitali-
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zace výrazně urychlil a zkušenost
potvrzuje, že některé prvky výuky
mohou probíhat on-line a jsou stejně
účinné. V některých situacích však
osobní kontakt chybí – týká se to
odborných seminářů, exkurzí, možností vykonávat stáže apod.

➍ Cestovní ruch vždy byl, a já pevně
věřím, že i nadále bude, pozitivním
odvětvím. Lidé chtějí cestovat – mnoho z nich už plánuje své budoucí
cesty. Nezbývá než si přát, abychom
tyto plány byli schopni realizovat co
možná nejdříve.

doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Slezská univerzita

➊ Počet pracovních
míst v současné
koronavirové krizi
v cestovním ruchu
u nás i v zahraničí
klesá. Cestovní ruch
však bude existovat
i nadále, ale s určitými změnami,
které budou vycházet z empirie podniků cestovního ruchu získaných
v období pandemie. Řada těchto
podniků ukončí podnikatelskou činnost nebo změní majitele, ale mohou
vzniknout i nové podniky, schopné
ﬂexibilně reagovat na změny a přizpůsobit se novým podmínkám.
Předpokládá se, že v budoucnu bude
počet pracovních míst nižší, přesto se
domníváme, že práce v cestovním
ruchu neztratí na atraktivnosti a zájem o studium cestovního ruchu
potrvá i z důvodu uplatnitelnosti
nejenom u nás, ale i v zahraničí.
Pokud si studenti uvědomí, že to
může být pro ně nová příležitost
a výzva, tak na studium cestovního
ruchu nezanevřou a budou ho považovat za vhodnou příležitost k uplatnění se na trhu práce doma nebo
v zahraničí.

➋ Nabídka studijních programů naší
fakulty samozřejmě reaguje na potřeby trhu a připravuje nové akreditace. Většina studijních programů již
akreditací prošla. Očekáváme spíše
přizpůsobení předmětů v rámci nabízených programů stávajícím podmínkám.

➌ Distanční výuka využitím on-line
výuky je jednou z možností, jak
reagovat na probíhající změny.
On-line výuku podporují i uznávané
univerzity po celém světě. Předpokládáme, že část výuky v budoucnu
takto může probíhat. Osvědčuje se
to v současné době. Studenti si
výuku nahrávají, věnují se studiu
dle časových možností a máme
výtečnou a ﬁnančně nenáročnou
možnost se se studentem spojit
k osobní konzultaci přes Microsoft
Teams v čase, kdy to vyhovuje
oběma stranám. On-line výuku
využíváme i pro přednášky expertů
z praxe. Lze takto spolupracovat
i s profesory z partnerských univerzit ze zahraničí. Zůstává ale otázkou, zda tato výuka bude mít stejný
vzdělávací efekt, jako výuka
„na živo“. Do budoucna, i po skončení protiepidemických opatření
bude, dle našeho názoru, hrát on-line výuka jistou roli ve vzdělávacím procesu.

RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
Vysoká škola polytechnická Jihlava

➊ Situace je nyní především pro podnikatele v cestovním
ruchu velmi složitá.
Určitě bude mít vliv
na rozhodování
budoucích vysokoškoláků, zda zvolit
studium oboru cestovní ruch a věřím,
že jej nyní mohou považovat za neperspektivní. Ale to je pouze krátkodobý pohled. Trvá několik let, než se
ze zájemců o studium stanou absolventi. Situace se za tu dobu změní
a rozhodně bude zapotřebí vzdělaných odborníků.

➋ Na VŠPJ nabízíme prakticky zaměřené ekonomické vzdělání pro výkon
odborných činností v různých oblastech cestovního ruchu. Jsem přesvědčená, že i do budoucna je to
správná cesta. Náš absolvent je
připraven pracovat ve středním managementu provozních, personálních, organizačních i ﬁnančních oblastí v organizacích cestovního ruchu
i ve veřejné správě. Po úspěšném

ukončení studia je schopen okamžitě
se uplatnit v praxi. Klademe důraz
na zařazení odborníků z praxe
do výuky a na systematickou spolupráci katedry s aplikační sférou. Je
samozřejmé, že musíme ve výuce
reagovat na aktuální situaci v oboru.

➌ Nutnost přejít na distanční výuku
naučila akademiky i studenty mnoho
nového. Toho využijeme a do budoucna rozšíříme výukové metody
o nové distanční prvky především
v kombinované formě studia. Stále
jsem ale přesvědčená, že osobní
kontakt studenta s vyučujícím je
prvořadý. Přínos vidím dále v optimalizaci e-learningových nástrojů.
Došlo k propracování stávajících
kurzů a vytvoření nových tak, aby
ve spojení s využitím on-line komunikačních platforem byla výuka co
nejefektivnější.

➍ Po skončení krize bude nutné cestovní ruch znovu nastartovat. Nastane nová situace, která přinese nové
problémy a také nové příležitosti.
Bude nutné efektivněji řídit cestovní
ruch v destinacích od lokální úrovně
po tu nejvyšší, vyrovnat se s problémy v podnikatelské sféře. Bude to
i třeba příležitost více nahrazovat
lidský kontakt tam, kde je to vhodné
(např. elektronické systémy ve službách cestovního ruchu). O to více
bude zapotřebí kvalitních vzdělaných odborníků v oboru.

Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.
Vysoká škola obchodní a hotelová

➊ V současné době se
probíhající krize
na zájmu o studium
cestovního ruchu
a hotelnictví neprojevila a předpokládám, že tak tomu
bude i do budoucnosti. Perspektivně lze vycházet
z toho, že v současném globalizovaném světě cestovní ruch a s ním
související aktivity neztratí svůj
význam. Lidstvo doposud dokázalo
pandemie, které jej postihly, postupně vyřešit a život se vrátil
do „normálu“. Je možné, že z důvo-
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Kraj Vysočina
v datech ČSÚ
V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) na Vysočině se
během třetího čtvrtletí letošního roku ubytovalo 253 676 hostů.
Navzdory koronavirové epidemii to představuje ve srovnání se
stejným obdobím loňského roku nárůst o 7,8 procenta. Naprostou většinu tvořili tuzemští turisté, kterých v kraji přespalo celkem 238 254. Cizinců bylo 15 422. Turisté strávili v červenci,
srpnu a září 2020 v regionu 767 193 nocí, což je v meziročním
srovnání o 10,6 procenta více. Za celý rok 2019 zavítalo do kraje
605 326 turistů, což odpovídá půlprocentnímu nárůstu.
TAB. 1: NÁVŠTĚVNOST HUZ V 3. ČTVRTLETÍ 2020 A ZA CELÝ ROK 2019
Počet hostů
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
červenec
5 330
90 264
95 594
srpen
6 327
96 004
102 331
září
3 765
51 986
55 751
3. Q 2020
15 422
238 254
253 676
Podíl na ČR
1,5 %
4,8 %
4,2 %
rok 2019
76 637
528 689
605 326
Podíl na ČR
0,7 %
4,8 %
2,8 %
Počet přenocování
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
červenec
12 278
311 876
324 154
srpen
14 591
301 644
316 235
září
9 460
117 344
126 804
3. Q 2020
36 329
730 864
767 193
Podíl na ČR
1,4 %
4,9 %
4,4 %
rok 2019
171 413
1 282 447
1 453 860
Podíl na ČR
0,6 %
4,3 %
2,5 %
TAB. 2: MEZIROČNÍ ZMĚNY V NÁVŠTĚVNOSTI HUZ
Přírůstek/Úbytek hostů v %
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
červenec
−45,3
+20,2
+12,7
srpen
−38,1
+24,2
+16,9
září
−48,5
−6,4
−11,3
3. Q 2020
−43,5
+14,6
+7,8
rok 2019
−2,6
+0,9
+0,5
Přírůstek/Úbytek počtu nocí v %
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
červenec
−46,3
+18,2
+13,1
srpen
−37,5
+17,9
+13,2
září
−37,0
+4,0
−0,8
3. Q 2020
−40,6
+15,5
+10,6
rok 2019
−9,1
+0,5
−0,7
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Vysočina spustila
turistický e-shop
Organizace Vysočina Tourism představila nový e-shop, kde nabízí
propagační předměty a turistické publikace o Vysočině. V nabídce
bude například vysočinský Igráček turista a turistka nebo kniha Vysočina – příroda a krajina, plná nádherných barevných fotografií.

Jaderná elektrárna Dukovany

„Vytvořili jsme e-shop jako další formu,
jak návštěvníkům Vysočiny, příznivcům,
turistům a všem zájemcům nabídnout naše
propagační materiály, publikace a suvenýry.
Najdete ho na adrese eshop.vysocina.eu.
Na potřebě jeho vzniku jsme se shodli
s naším zřizovatelem Krajem Vysočina,
neboť dnešní doba není příliš nakloněna
hromadnému setkávání při veletrzích
cestovního ruchu a dalších akcích, při nichž

příroda a krajina, kterou kraj vydal
v roce 2019. Má 264 stran z křídového
papíru a je rozdělena do patnácti oddílů
podle regionů Vysočiny. Množství základních informací o jednotlivých lokalitách doplňuje spousta barevných fotograﬁí typického rázu krajiny, rostlin
a živočichů dané lokality. U každého
oddílu najdete mapu celého okresu, kde
jsou vyznačeny evropsky významné

jsme turistům předávali naše turistické
brožury až dosud nejčastěji,“ uvedl Tomáš
Čihák, ředitel agentury Vysočina Tourism.

lokality, chráněné krajinné oblasti, přírodní parky, památky a rezervace.

Graf 3 PRŮMĚRNÁ DÉLKA POBYTU REZIDENTŮ
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Stejně jako na veletrzích, i v e-shopu je
Vysočina Tourism nabízí zájemcům zdarma, jen za poštovné a balné. Nechybí tu
oblíbené předměty, jako jsou například
Pivovary s výletem nebo Vysočina sklářská. Zájemci zde najdou turistickou mapu
Vysočiny s legendou v češtině, angličtině
i němčině, mapy s cyklotrasami a seznamem ubytování, z dalších brožur můžete
objednávat třeba Hrady, zámky a historické objekty na Vysočině, Památky
UNESCO, Top atraktivity Vysočiny a další.
Populárním předmětem by se mohla
stát velká obrazová kniha Vysočina –

Jelikož je legendární hračka Igráček z tohoto kraje, vyrábí ﬁrma v Novém Veselí
ﬁgurky turisty a turistky i s logem Vysočiny na tričku, mapou a dalekohledem.
Organizace Vysočina Tourism proto spustila kampaň, v níž vyzvala turisty, aby si
ﬁgurky vzali s sebou na výlet po Vysočině. Chce, aby vyfotografovali hračku
na místě, které je zaujalo, a fotograﬁi
Vysočina Tourism zaslali. Organizace ji
pak ukáže na svých sociálních sítích jako
inspiraci ostatním.

Text: -redFoto: Vysočina Tourism
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Místní poplatky z pobytu –
jak bylo, je a bude?
Institut turismu agentury CzechTourism provedl analýzu, v které se zaměřil na problematiku místních poplatků z pobytu. Zjednodušeně řečeno, analytiky zajímalo, kolik mělo být vybráno, jaká byla realita a jak
by mohl vypadat výběr poplatků v příštích letech.
Na úvod trošku teorie. Až do konce roku
2019 byly poplatky rozděleny do dvou
skupin, a to na místní poplatky z ubytovací kapacity a poplatky za lázeňský nebo
rekreační pobyt. Od 1. 1. 2020 došlo
ke sloučení těchto dvou poplatků do jednoho s názvem „místní poplatek z pobytu“
(více viz novelu zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích ve znění pozdějších
předpisů).
• V roce 2020 je stanovena jako maximální částka 21 Kč.
• Od roku 2021 je stanovena jako maximální částka 50 Kč.
Tvůrci novely si tak slibují zjednodušení
a zefektivnění celého procesu výběru
poplatků. Stále platí, že poplatky jsou
v gesci obcí. Tedy nastavení jejich výše,
termínů odvodů i případné kontroly. Vše
se řeší místní vyhláškou. Vybrané ﬁnanční prostředky zůstávají obcím a v ideál-

ním případě by se měly promítnout
do rozvojových aktivit dané obce právě
v oblasti cestovního ruchu.

Víte, kolik se na poplatcích
vybralo právě ve vaší obci?
Pokud pravidelně sledujete naše tourdata,
pak tuto základní statistiku „Výběr místních
poplatků“ již znáte. (https://tourdata.cz/
data/vyber-mistnich-poplatku/)
V našem zpracování zde najdete data
z Ministerstva ﬁnancí (monitor.statnipokladna.cz), a to od roku 2016 do konce
roku 2019. Data můžete třídit dle let,
krajů, okresů nebo se dokonce podívat
na jednotlivé obce.
Z územního rozložení příjmů obecních
rozpočtů z obou poplatků je zřejmé,
že nevyššího ekonomického efektu dosahují turisticky atraktivní destinace.
Kromě hlavního města se jedná přede-

vším o lázeňská místa a okolí oblíbených
horských resortů v oblasti Krkonoš, Šumavy a Jeseníků, méně pak v Beskydech
a Krušných horách.
Konkrétně se v roce 2019 na poplatcích vybralo celkem 732 mil. Kč (z toho 297 mil.
za ubytování a 435 za rekreační či lázeňský poplatek).
V Praze se vybrala téměř polovina ﬁnančních prostředků (345 mil.). Následuje
Karlovarský kraj s 64 miliony, kdy nejvyšší podíl mají Karlovy Vary, Mariánské
Lázně, Františkovy Lázně a Jáchymov.
Na třetím místě je Jihočeský kraj, kde
se vybralo 57,4 mil. Kč. Z toho více než
30 mil. putovalo do rozpočtu Českého
Krumlova.
Naproti tomu stojí Pardubický kraj, kde
se v roce 2019 vybralo pouze 7,8 mil. Kč.

VÝŠE VYBRANÝCH POPLATKŮ V CESTOVNÍM RUCHU V KRAJÍCH (2016–2019)
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A v rozpadu na obce nikde neﬁguruje
přímo město Pardubice. Tuto otázku jsme
řešili přímo se zastupiteli krajského úřadu
Pardubického kraje. Závěrem je, že tento
poplatek není městem Pardubice stanoven, a proto se nevybírá. O kolik peněz
tedy ročně město Pardubice přijde? To byl
námět naší druhé analýzy. Tedy zjistit
nejen to, kolik se vybralo, ale kolik by se
mělo nebo, chcete-li, mohlo vybrat.

Kolik by měla na poplatku
vaše obec vybrat dle vlastní
vyhlášky?
Nejprve se podíváme na soulad vybraných
prostředků a nastavených vyhlášek.
Druhá otázka tedy zní: Vybralo se tolik,
kolik mělo? Odpovídá to počtu ubytovaných turistů, respektive počtu jejich
přenocování? Dopočítat se této částky
není již tak snadné. Musíme znát stanovenou částku poplatku, kterou si každá
obec řeší sama ve své místní vyhlášce.
A druhým ukazatelem je počet hostů
(resp. počet přenocování). Zde pro zjednodušení používáme statistiku ČSÚ a počty přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Tímto zjednodušením
nejsou započítány individuální ubytovací
zařízení, ke kterým nemáme přesné
statistiky. Na druhou stranu počítáme
všechny hosty jako turisty či lázeňské
(dle předešlého zákona business klientela poplatek za lázeňský či rekreační pobyt hradit nemusela).

Detailně jsme se podívali na krajská města České republiky.

A kolik by města mohla vybrat,
kdyby stanovila nejvyšší možné
částky na obou poplatcích?

Zatímco vybrané poplatky za ubytovací
kapacity jsou vyšší než náš propočet dle
přenocovaných hostů v HUZ (což je dáno
tím, že jsou vybírány poplatky i od individuálních či soukromých poskytovatelů
ubytování), v poplatcích za lázeňský či
rekreační pobyt je rozdíl – 461 mil. Kč
za poslední 4 roky. Skutečně byl podíl
business klientely, která nemusí odvádět
tento poplatek, tak vysoký?

Toto je poslední část naší analýzy vytvořené na krajských městech. Do výpočtu
jsme dali maximální možné částky za poplatky a opět pro zjednodušení počet
přenocování v hromadných ubytovacích
zařízeních.
V případě Pardubic, kde se nevybíral žádný
poplatek, se mohl jejich roční rozpočet
zvýšit o více než 3,7 mil. Kč (více než
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Lze získat pojištění pro případ úpadku?
Nelegálně činných subjektů, které provozují činnost cestovní kanceláře, je celá řada. Mnohdy i za podpory rekreačně-občanského zdůvodnění ze strany odpovědných kontrolních orgánů. Je však i nyní možné plnit podmínky MMR –
gestora zákona č. 159/1999 Sb. – a získat či si prodloužit koncesi na provozování cestovní kanceláře?
V České republice ji může získat jen subjekt, který splňuje podmínky zákona
č. 159/1999 Sb. a který má tedy mj. uzavřenou smlouvu o pojištění pro případ úpadku
či uzavřenou bankovní záruku pro případ
úpadku. A tady je ten problém. V Česku
působí několik pojišťoven, který mají
ve svém portfoliu i nabídku na pojištění pro
případ úpadku, ale aktuálně v podstatě
žádná z nich tento produkt nenabízí pro
nové zájemce a stávajícím cestovním kancelářím nabízí mnohdy ještě náročnější podmínky pro uzavření prodloužené smlouvy.
Jak mohou nyní subjekty podnikat legálně,
když mají zájem plnit veškeré podmínky?
Mnoho cestovních kanceláří nemohlo ani
při uzavření hranic či častých změnách
zorganizovat zájezdy jako v předchozích
letech, přesto nové pojištění by mělo krýt
stejně vysoký objem prodeje pro nadcházející pojistné období jako v minulosti.

Navíc s větší zálohou/jistinou a mnohdy
dražším produktem. U některých pojišťoven
jsou např. podmínkou tržby z prodeje zájezdů minimálně 10 milionů korun a tříletá
historie. Mnoho pojišťoven řeší i tento
produkt se svými zajistiteli.
Aktuálně řeší cestovní kanceláře prodloužení svých smluv, ale bohužel na trhu nejsou téměř dostupné nabídky. Existuje tak
mnoho otázek, jak mohou legálně pokračovat, pokud mají vydané vouchery dle
zákona č. 185/2020 Sb., či jak vybírat doplatky za již prodané zájezdy bez prodlouženého pojištění, případně jak dříve prodané zájezdy realizovat?
Alespoň na tyto dílčí otázky připravila
ACK ČR ve spolupráci s partnerskou kanceláří
Holubová advokáti rozbor právních souvislostí ztráty pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře, a to včetně rad a doporuče-

ní, co mohou učinit cestovní kanceláře. Tento
materiál mají členové zdarma ve svých
kartách k dispozici. Přesto vnímáme, že se
nejedná o řešení vznikajícího a stále častějšího problému, se kterým se na nás řada
subjektů obrací. ACK ČR na tento problém
opakovaně upozorňuje gestora zákona, který
vstoupil do jednání s Českou asociací pojišťoven. Pevně věříme v podporu cestovních
kanceláří, potažmo navázaných cestovních
agentur, jelikož ne všichni chtějí podnikat
nelegálně za rekreačně občanským účelem
a nabízet nezajištěné zájezdy, potažmo
nechávat lidi na letišti se zakoupenými imaginárními poukázkami, jako jsme byli svědky
v nedávné minulosti už několikrát.

Mgr. Martina Košlíková,
product development manager
Asociace cestovních kanceláří ČR
www.ackcr.cz
www.facebook.com/ACKCR1

ECTAA jedná s Evropskou komisí
o refundacích za nevyužité letenky
V souvislosti s pandemií covid-19 se objevila řada komplikací s řádnou refundací nevyužitých letenek ze strany
některých leteckých společností. Řada z nich v reakci na vypuknutí krize zastavila možnost automatického vracení
úhrad prostřednictvím rezervačních systémů. Tento mechanismus přitom agentům a cestovním kancelářím
umožňuje rychlé zpracování refundací ve prospěch jejich zákazníků.
Asociace ECTAA shromáždila evropskými
agenty hlášené případy nevypořádaných
závazků u konkrétních leteckých společností, a tyto podklady v červenci zaslala
Komisi. Z říjnového jednání na toto téma
vyplynulo, že kromě případů hlášených
agenty zaznamenalo generální ředitelství Komise pro dopravu i mnoho případů ohlášených přímo spotřebiteli. Šlo
zejména o nevypořádané nároky ze
strany leteckých společností, případně
o pomalé či nevypořádané kompenzace
ze strany agentů a OTAs. Na to, jak jsou
komplikace s vypořádáním závazků
řešeny, se Komise dotázala přímo asociace leteckých dopravců IATA. Situaci
s průběhem refundací bude monitorovat
spolu s vnitrostátními orgány pro prosazování práva.
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Generální ředitelství pro dopravu projevilo
zájem o konkrétní příklady problémů, se
kterými se agenti setkávají. Jedním z nich
může být problém letecké společnosti,
která vyžaduje přímé informace o klientech
a refunduje pouze konečné spotřebitele
i přesto, že byl let součástí zájezdu. Dále
má zájem o příklady, kdy např. levné tarify
jsou více ﬂexibilní či zahrnují pojišťovací
služby, avšak pouze pokud jde o nákup
na přímých kanálech. Praktiky leteckých
společností konzultuje Komise také s vnitrostátními orgány pro spolupráci v oblasti
ochrany spotřebitele s cílem možných
koordinovaných donucovacích opatření.

(Billing and Settlement Plan), aby dodržovaly nařízení o právech cestujících v letecké dopravě ve smyslu vracení peněz a dodržování stanovených podmínek. Výsledkem je, že zhruba 70 leteckých společností
s účastí v BSP, které řádně nerefundovaly,
znovu otevřelo možnosti refundace.
ECTAA nadále shromažďuje nové aktualizace a případy, které jsou vůči Evropské
komisi komunikovány.

Autorkou textu je
Ing. Kateřina Nemravová,
ofﬁce/account manager AČCKA.
www.accka.cz

IATA také uvedla, že směrem k aerolinkám
realizovala dvě velké kampaně, které apelovaly na aerolinky s účastí v systému BSP
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Novinky v projektu Czech Specials
Certiﬁkace pokračuje

Dočasné snížení poplatku

Od srpna 2018, kdy administraci certiﬁkací
Czech Specials převzala Asociace kuchařů
a cukrářů ČR, se certiﬁkovalo 55 restaurací,
z toho bylo 32 nově certiﬁkovaných
a 23 restaurací si certiﬁkaci obnovilo.
I když pandemie na čas certiﬁkaci zastavila, těší nás, že od léta máme nově certiﬁkované restaurace. Certiﬁkát získaly například restaurace Sezona z Horních Počernic,
pivovar Černý orel z Kroměříže, hotel Diana z Velkých Losin, Friesovy boudy a hotel
Horizont z Krkonoš, restaurace Parnas
a Yalta Craft Bistro z Prahy. Jakmile to
situace dovolí, proběhne certiﬁkace všech
restaurací, které mají podanou žádost.

Ztížené podmínky pro podnikání v gastronomii z důvodu epidemie koronaviru
byly důvodem pro dočasné snížení
certiﬁkačního poplatku pro žadatele
o certiﬁkaci do projektu Czech Specials.
Až do 30. 4. 2021 bude poplatek snížen
z 3 000 Kč pro nečleny a 1 500 Kč pro
členy AKC ČR a AHR ČR, na jednotných
750 Kč + DPH.

Propagace české kuchyně
doma i v zahraničí
S propagací naší kuchyně pomáhají naše
zahraniční zastoupení, a to nejen na svých
webových a facebookových stránkách, ale
vozí k nám i zahraniční novináře. Kuchařské studio Národního zemědělského muzea v Praze hostilo v červnu a září zahraniční novináře z Rakouska, Německa a Be-

Moderní regionální
gastronomie
Jaké jsou typické pražské a středočeské
speciality? Jak je upravit moderně a lákavě pro hosty? Na tyto otázky dával
odpovědi v pořadí již druhý odborný
kuchařský seminář pod patronací Czech
Specials na téma „Regionální gastronomie ve 21. století“, který se konal v září
v gastronomickém studiu VŠH v Praze 8.
Poté, co si účastníci poslechli o historii
a vývoji pražské a středočeské kuchyně
si pod vedením lektora AKC ČR Pavla
Bortníka uvařili polévku pajšlouku
z králíka s kreplachem (na fotograﬁi),

VAŘÍTE VE VAŠÍ RESTAURACI
ČESKOU KUCHYNI V TRADIČNÍ
NEBO MODERNÍ FORMĚ?
Zapojte se do projektu Czech Specials!
Podporuje kvalitní restaurace, které dobře
vaří českou kuchyni a je zároveň průvodcem po těchto restauracích pro domácí
i zahraniční turisty.
Veškeré informace naleznete na
www.czechspecials.cz.

Semináře na téma regionální kuchyně
budou pokračovat v příštím roce, pro
kuchaře z certiﬁkovaných restaurací
za zvýhodněných podmínek.

Co připravujeme
Každý úspěšný projekt by se měl dále
rozvíjet, proto připravujeme rozšíření
certiﬁkace na cukrárny a kavárny. Certiﬁkovány do projektu Czech Specials budou
ty provozovny, které splní podmínku
vlastní výroby několika druhů typicky
českých cukrářských výrobků. V současné době se připravují nejen pravidla, ale
i seznam výrobků Czech Specials.
neluxu, kteří pod vedením našich lektorů
Tomáše Kaliny a Lukáše Vegrichta pronikali do tajů české kuchyně. Během semináře, který se konal pod záštitou projektu
Czech Specials, si společně uvařili a následně i ochutnali hovězí vývar s vlastnoručně připravenými nudlemi a svíčkovou
na smetaně s domácím knedlíkem, dezertem byla žemlovka. Nechybělo ani plzeňské pivo a výborná moravská vína.

nadívaného telecího pavoučka s hráškovým pyré, karotkovým prachem
a opečeným škubánkem, dále králíka
na smetaně s králičími ledvinkami a širokými nudlemi a jako dezert překvapivě jednoduché a výborné pražské kružálky. Seminář byl určen pro kuchaře
z certiﬁkovaných i necertiﬁkovaných
restaurací, ale nové znalosti zde načerpali i odborní učitelé.

Materiál připravila:
Romana Vodičková, sekretariát AKC ČR
www.akc.cz
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