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Jak se změnil
domácí turista

Příjezdy do Chorvatska
zpomalily, přesto si země
může libovat
Desatero možných
cestovatelských
trendů v roce 2020
Velká mapa poplatků z pobytu

Třicet let
Přesně tak dlouho už můžeme svobodně cestovat. Není to úžasné? Podle mě je to jedna z největších svobod, kterou nám změna
poměrů přinesla. Co může být hezčího než poznávat krásy cizích
krajin? I proto se k tomuto výročí v průběhu roku ještě určitě vrátíme. Ostatně nebýt „sametové revoluce“, nečetli byste ani tyto
řádky, protože by zřejmě nevznikly vaše firmy a ani by pro vás
neměl kdo vydávat tento časopis.
Foto: Shutterstock.com
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Ten tu samozřejmě není tři desítky let, ale máme k tomu nakročeno. A je skvělé, že mnozí z vás tu jste s námi od samého počátku.
Této vaší přízně si samozřejmě vážíme a já za sebe i celou redakci
slibuji, že i nadále se budeme snažit, abyste na stránkách COT –
Celý o turismu nacházeli zajímavé, potřebné a pochopitelně pravdivé informace. Zkrátka aby pro vás byl časopis užitečným nástrojem i třeba zdrojem inspirace pro vaše vlastní podnikání.
Tentokrát jsme se například na základě analýzy řady světových
zdrojů pokusili nastínit trendy, které budou utvářet podobu globálního cestovního ruchu. Některé z nich se bezesporu projeví i na našem trhu. Možná všechny. Snad tedy krom kosmického turismu.
Nemám totiž informace o tom, že by třeba v některém z bývalých
vojenských újezdů vznikal komerční kosmodrom… A cestu do vesmíru jsem v nabídkách tuzemských cestovek zatím také neviděl.
Ale až se objeví, a ono to stoprocentně přijde, doufám, že dotyčný
touroperátor uspořádá také nějaký press trip a vzpomene si
i na naši redakci. A že mi tou dobou nebude táhnout na osmdesát…
Mimochodem proslýchá se, že si už pár našinců výlet do vesmíru
zakoupilo, takže potenciál na našem trhu zjevně je.
Ale dosti žertů. Přeji vám, aby i bez vesmírné nabídky byl pro vás
letošní rok alespoň tak úspěšný, jako ten předešlý. Ať se obejdeme bez úpadků cestovních kanceláří. Nechť jsou nadité peněženky tuzemských turistů otevřené, ze zahraničí k nám míří především vzdělaní a movití zájemci o poznání specifik našich regionů
a neoprávněné podnikání ať zajde na úbytě. Zkrátka ať je vše tak,
jak si vy sami přejete. A ať nám zachováte přízeň…
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Domácí turismus
Trendy pro rok 2020
V hlavní tematické rubrice vás tentokrát seznámíme s trendy, které
budou letos určovat podobu globálního cestovního ruchu. Minimálně
některé z nich byste měli ve své nabídce zohlednit i vy. Zamysleli jsme
se také nad tím, jak se za 30 let svobodného cestování změnil domácí
turista. A věnovali jsme se i navýsost aktuální problematice, totiž
místním poplatkům z pobytu – kromě jiného si přečtete, v jaké výši
bude tento poplatek vybírán v předních tuzemských turistických cílech.

Poleťte s námi za úžasnými zážitky !!

Největší výběr poznávacích zájezdů
Služební cesty • Zájezdy na zakázku • Incentiva
Sestavení itinerářů – letenky – ubytování
vstupenky – nájem aut, motorek a camperů

27 DESTINACE MĚSÍCE
Jihovýchodní Evropa
Pozornost jsme zaměřili na dvě z nejpopulárnějších zahraničních
destinací českých turistů – Chorvatsko a Bulharsko. Na základě jejich
aktuálních statistik jsme rozebrali trendy v příjezdech do této části
Evropy. A nejsou jen pozitivní…

33 REGIONY MĚSÍCE
Ústecký kraj
Tímto vydáním končí naše dva celoroční seriály. Naposledy jsme
se tedy zaměřili na mezioborové produkty cestovního ruchu
a na problematiku turistických karet. Tentokrát v Ústeckém kraji.
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42 MARKETING
Zajímá-li vás on-line marketing, věnujte pozornost trendům, které
jej budou ovlivňovat v tomto roce.

43 TECHNOLOGIE
V této rubrice vám tentokrát napovíme, jak můžete konkurovat
on-line agenturám, jaké měřit ukazatele výkonnosti v hotelovém
segmentu či jak zajistit maximální konverzi u hotelového
booking enginu.
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48 PERSONALISTIKA
Chcete si udržet zaměstnance? Napovíme, čeho byste se měli
držet a čeho vyvarovat.

info@americatours.cz
America Tours, v. o. s.

52 TRENDY A INOVACE

Jánská 868/8
460 01 Liberec 3
tel.: 488 058 205 (zájezdy)
488 058 203 (letenky)
488 058 204 (individ. služby)
fax: 488 058 211

I tentokrát se v této rubrice věnujeme overtourismu. A přinášíme
také reportáž z listopadového Fóra cestovního ruchu.

55 DATA A ANALÝZY
Informace ze Satelitního účtu cestovního ruchu se konečně
dostaly do Veřejné databáze Českého statistického úřadu.

www.americatours.cz

56 ASOCIACE
Přinášíme novinky z činnosti tuzemských profesních svazů.
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Od 1. ledna 2020 je v Česku nově
zaveden místní poplatek z pobytu
Schválením novely zákona č. 278/2019 Sb., která mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ze dne
15. října 2019, došlo s účinností od 1. ledna 2020 v České republice k zániku místního poplatku za lázeňský
nebo rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity a nově byl zaveden místní poplatek z pobytu.

Foto: Shutterstock.com

TAB.: VÝBĚR MÍSTNÍHO POPLATKU ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT (MP LRP) A MÍSTNÍHO
POPLATKU Z UBYTOVACÍ KAPACITY (MP UK) V LETECH 2014–2018 V ČESKÉ REPUBLICE

∑ MP LRP v Kč

∑ MP UK v Kč

∑ MP LRP + MP UK v Kč

2014

304 052 667

223 912 974

527 965 641

2015

326 569 583

239 546 280

566 115 863

2016

351 406 520

252 019 298

603 425 818

2017

386 948 519

278 501 086

665 449 605

2018

406 914 729

288 187 938

695 102 667

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela
nově zavedený místní poplatek, musí
všichni poskytovatelé úplatného pobytu
nově splnit ohlášení poplatkové povinnosti. Výnos z místního poplatku z pobytu je ze 100 % příjmem obcí a nelze
aplikovat tzv. účelovou vázanost. Vzory
obecně závazných vyhlášek byly zveřejněny Ministerstvem vnitra dne 7. listopadu 2019. Asociace hotelů a restaurací ve spolupráci s Ministerstvem financí a Vysokou školou hotelovou
v Praze uspořádala k předmětné problematice odborný workshop dne
5. prosince. Je nezbytné, aby všechna
ubytovací zařízení oddělovala poplatek
z pobytu od základu ceny ubytování,
a to ve všech formách prodeje. Protože
jsou poskytovatelé úplatného pobytu
jen plátcem poplatku a jedná se u nich
účetně o průběžnou položku, tak se
předmětný poplatek nezahrnuje do základu daně z přidané hodnoty.

Zdroj: Ministerstvo ﬁnancí – MONITOR, 2019

V české legislativě byly oba původní místní poplatky uplatňovány od roku 1991,
přičemž je vybíralo mezi 15 a 25 procenty
českých obcí. Roční objem výběru obou
místních poplatků v období pěti let v České republice je uveden v Tabulce, přičemž
postupně vzrůstal s ohledem na celkový
pozitivní vývoj cestovního ruchu a obsazenosti hromadných ubytovacích zařízení.
Nejvyšší příjmy z obou místních poplatků
generuje v Česku hlavní město Praha,
které v roce 2018 dosáhlo příjmu z obou
místních poplatků ve výši 324,1 mil. Kč.
Novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu schválili pražští
zastupitelé na zasedání konaném dne
12. prosince 2019. Odhadovaný výnos
z poplatku z pobytu při sazbě 21 Kč by
mohl být o přibližně 14 % vyšší, tj. celkem
369,6 mil. Kč. Od roku 2021 bude možné
uplatnit maximální sazbu ve výši 50 Kč.
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Místní poplatek z pobytu nově:
• týká se všech krátkodobých pobytů
(nejvíce 60 po sobě jdoucích dnů) osob,
které v obci nejsou přihlášeny;
• poplatek může zavést kterákoliv obec
(bez dalších specifik) na území ČR;
• netýká se jen ubytovatelů (provozovatelů zkolaudovaných ubytovacích zařízení), ale všech poskytovatelů úplatného pobytu (krátkodobé pronájmy);
• změnil se okruh osvobozených skupin
osob a zařízení a rozhodující již není účel
pobytu (lze rozšířit nad rámec zákona);
• maximální sazba v roce 2020 činí 21 Kč/
osoba/den, od roku 2021 může dosáhnout až 50 Kč/osoba/den, přičemž den
počátku pobytu se do výpočtu nezahrnuje (lze poskytnout úlevu vyjádřenou
v procentech nebo pevnou částkou);
• nelze vybírat paušální částkou;
• poplatníkem jsou fyzické osoby (hosté), plátcem je poskytovatel úplatného pobytu.

Název projektu: Certiﬁkovaná metodika
k novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů
Číslo projektu: 1667/2016-54
Zadavatel projektu:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Příjemce podpory: Vysoká škola
hotelová v Praze 8, spol. s r. o.
Termín řešení projektu:
1. 1. – 28. 2. 2017
Řešitelský tým:
Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.,
Ing. Petr Studnička, PhD.,
Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.
Odpovědný řešitel za VŠH:
Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.

Autorem textu je
Ing. Petr Studnička, PhD.,
vedoucí katedry hotelnictví,
Vysoká škola hotelová v Praze.
studnicka@vsh.cz
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Velká mapa poplatků z pobytu
Zajímá vás, kolik v letošním roce zaplatíte na místních poplatcích z pobytu? Přinášíme mapu
s vyznačením situace ve vybraných turistických cílech v Čechách a na Moravě.

DENNÍ SAZBA MÍSTNÍHO POPLATKU Z POBYTU VE VYBRANÝCH MĚSTECH PRO ROK 2020
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Z mapy vyplývá, že drtivá většina tuzemských měst přistoupila k maximální možné
výši sazby místního poplatku z pobytu.
V případě velkých, turisticky exponovaných a lázeňských měst se tato politika
dala očekávat – došlo tam de facto jen
ke sloučení částek vybíraných do konce
loňského roku formou místních poplatků
za lázeňský a rekreační pobyt a poplatků
z ubytovací kapacity. Pro jejich návštěvníky se tak v letošním roce nic nemění.
Zajímavé ale je, že ne všechna města
sáhla po maximální povolené sazbě – jimi
vybírané sazby jsou vyznačeny barevně.
V Českých Budějovicích například nastavili
sazbu patnáctikorunovou. Podle Martina
Mlčáka z tamního odboru kultury a cestovního ruchu nechtělo město komplikovat situaci hoteliérům, kteří ve svých
kontraktech na letošní rok počítali s pů-
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vodní patnáctikorunovou sazbou. To považujeme za férový přístup. K zvýšení sazby
v Českých Budějovicích dojde vyhláškou
pro rok 2021, kdy legislativa umožní nastavení maximální hranice na 50 Kč.
Dá se očekávat, že ke zdražení poplatků
dojde napřesrok i v dalších městech.
Signály o tom máme. „Doufáme v to,
že dojde v následujícím roce k úpravě
a možnosti navýšit tento poplatek
z ubytovací kapacity,“ uvedla například
primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová. Podobně se třeba pro ČTK
vyjádřil i náměstek pražského primátora
Petr Vyhnánek, který konstatoval, že
návrh na zvýšení poplatku bude zastupitelům předkládat znovu za rok, protože současnou výši považuje za „směšně nízkou“.

u Lednice

u Mikulov

Stejně tak se dá čekat, že zatímco dříve
vybírala místní poplatky spojené s ubytováním a s rekreací jen malá část obcí,
po jejich nahrazení jedním poplatkem
z pobytu se tento počet zvýší. Nově
například budou poplatek z pobytu
od turistů vybírat v Opavě. „Do městské
kasy se tak vrátí peníze, které město
vynakládá v souvislosti s cestovním
ruchem a službami s ním spojenými,
například s likvidací odpadů, rozvojem
infrastruktury, péčí o veřejnou zeleň
a prostranství,“ podotkl opavský primátor Tomáš Navrátil.

Text: -redMapové podklady: Shutterstock.com;
zpracování vlastní
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Jak se vykresluje mapa destinačních
společností v Česku
Přesně 1. 2. 2018 jsme spustili tříleté pilotní období certifikace organizací destinačního managementu
(dále jen DMO). Snahou a hlavním cílem tohoto procesu „kategorizace“ je vytvoření jednotného systému
v oblasti řízení cestovního ruchu, který bude dlouhodobě udržitelný. I když to není ideální řešení, kategorizace v tuto chvíli svým způsobem supluje chybějící zákon o cestovním ruchu.
Dlouhodobý proces

Manuály s přidanou hodnotou

Kategorizace nastartovala mimo jiné
i revizi současného stavu na poli geografického rozložení DMO. V některých
případech se jen potvrzuje správné regionální nastavení, někde je to trochu
složitější a v některých případech jde
přímo o pole minové. Bude trvat i několik let, než se celý systém usadí a vykreslí se nám tři mapy rozložení DMO,
a to na krajské, oblastní a lokální úrovni.
A stále je potřeba počítat s tím, že tento

Metodické pokyny a další materiály,
které vznikly ve spolupráci s odborníky
v cestovním ruchu ke kategorizaci, nejsou jen pravidla a povinnosti. Najdete
zde řadu užitečných a praktických informací. Například Manuál tvorby produktu
v cestovním ruchu nebo Metodický postup tvorby strategických dokumentů.
Vznik těchto návodů a rad považuji osobně za jeden z největších přínosů celé
kategorizace. Do této doby jsme tady

Graf 1 KATEGORIE DMO

neměli takto ucelené informace, které
jsou navíc přehledné, srozumitelné a obsahují praktické rady i příklady z praxe.
A co víc, vše je zdarma a bez registrace
volně ke stažení (až si říkám, že je to
možná škoda, protože věcí zadarmo si
lidé většinou neváží).

Jak nyní vypadají mapy DMO
(stav k 13. 12. 2019)
Krajská mapa je vykreslena na základě
současného rozložení a ředitelé krajských
DMO zároveň zastávají funkci hlavních
koordinátorů a našich prodloužených rukou do regionů. Ze 14 krajů je 8 úspěšně
certifikováno.

NÁRODNÍ DMO
KRAJSKÉ DMO
OBLASTNÍ DMO
LOKÁLNÍ DMO
KATEGORIE DMO

TYPICKÁ ÚROVEŇ PŮSOBNOSTI DMO

Lokální DMO

Obec, město, mikroregion (svazek obcí) – místní destinace

Oblastní DMO

Geograﬁcky, přírodně či kulturně vymezené území

Krajská DMO

Kraj – krajská destinace

Národní DMO

Stát – destinace Česká republika

proces je dlouhodobý a otevřený změnám. Budou vznikat nové DMO, stávající
budou v rámci spolupráce upravovat
území své působnosti, některé DMO se
budou slučovat nebo naopak rozdělovat.
Půjde o přirozený vývoj, který má ovšem
hned od začátku nastavena jasná pravidla jako například to, že na jednom území nemohou být v rámci dané úrovně
současně dvě působící DMO. Není mým
cílem nyní popisovat všechna tato pravidla a požadavky na DMO, ale zájemcům
přikládám odkaz na webové stránky, kde
jsou tyto informace zdarma ke stažení:
www.certifikacedmo.csks.cz.

24
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Další, tedy oblastní úroveň je mnohem
pestřejší. V této kategorii DMO máme
evidováno 52 DMO. Certifikát „oblastní
DMO“ získalo na 35 organizací. Přikládám zároveň odkaz na mapy DMO s kontaktními údaji: https://1url.cz/@DMO
Dovolím si zde vyzdvihnout Toulavu –
tato oblastní destinace byla certifikována 28. 6. 2018, a to hned v první vlně.
Odborná hodnoticí komise udělila této
destinaci neskutečných 97 bodů! Takto
vysoké bodové hodnocení svědčí o pro-

Graf 2 UKÁZKA MAPY PARDUBICKÉHO KRAJE V MAPĚ DMO
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NACE. Těmito třemi slovy lze jednoduše
vysvětlit smysl celé kategorizace.
• Kooperace = spolupráce mezi subjekty
cestovního ruchu v destinaci, na jejímž
základě vznikají synergické efekty
ve formě přidané hodnoty pro spolupracující subjekty,
• Komunikace = soustavná vzájemná
výměna informací mezi subjekty cestovního ruchu v destinaci,
• Koordinace = zajištění věcného, finančního, časového a prostorového souladu
realizovaných aktivit v destinaci jednotlivými subjekty cestovního ruchu.
Osobně bych tyto pilíře povýšila na základní ukazatele pro hodnocení úspěšnosti činnosti jednotlivých DMO, ale i ce-

Graf 3 PROFIL TOULAVY V MAPĚ OBLASTNÍCH DMO
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fesionalitě manažerů Toulavy a také
o vysoké kvalitě všech předložených
materiálů. Svoji roli hraje i velmi pozitivní hodnocení partnerů této DMO. V rámci dotazníkového šetření hodnotili partneři Toulavu jako spolehlivého, flexibilního partnera, který dodržuje termíny,
umí vytvářet produkty v cestovním
ruchu a přichází s kreativními nápady.
Navíc partneři oceňují jasnou, výstižnou
a přitažlivou marketingovou strategii
této DMO.
Dodejme, že kvantitativní výzkum byl
realizován metodou on-line, databázi
partnerů poskytla DMO. Výzkum a zpracování realizoval Institut turismu agentury
CzechTourism.

Jan Sochor, produktový manažer Toulavy,
na téma kategorizace sám dodává:
„Pro mladou turistickou oblast, jako je
Toulava, je nesmírně důležité být součástí
systému destinačních managementů,
a být tak oficiálně uznávanou turistickou
destinací. I díky tomu můžeme zaštítit
projekty jako je pěší Stezka údolím Lužnice Toulavou, kterou se nám s podporou
Jihočeského kraje podařilo zařadit jako
první trasu v České republice mezi nejlepší stezky v Evropě Leading Quality Trails
Best of Europe.“

Smysl a základní pilíře
kategorizace = 3K platforma
Celý systém stojí na třech pilířích, a to je
KOOPERACE, KOMUNIKACE A KOORDI-

lého systému kategorizace. Podle mne
není důležitý počet certifikovaných DMO,
ale spíše zhodnocení přínosů všech účastníků cestovního ruchu. Po tříletém zkušebním období bude následovat detailní
zhodnocení a uvítáme i vaše připomínky
a návrhy pro vylepšení celého systému či
jednotlivých manuálů. Kontaktní e-mail je:
dmo@czechtourism.cz.
Autorkou textu je
Soňa Machová, vedoucí
oddělení marketingového
výzkumu agentury
CzechTourism.
Tel.: 777 702 753
E-mail:
machova@czechtourism.cz
www.czechtourism.cz
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Příjezdy do Chorvatska zpomalily,
přesto si země může libovat

V Chorvatsku se během prvních jedenácti měsíců loňského roku ubytovalo víc než 20,3 mil. turistů, což znamená meziroční nárůst o téměř
pět procent. Ukazuje se, že doby dvouciferných nárůstů jsou asi definitivně pryč, v současné situaci je však tento výsledek stále velmi
slušný. Dokonce lepší, než původně chorvatské úřady očekávaly.
Data za celý loňský rok v době uzávěrky
tohoto vydání k dispozici pochopitelně
nebyla, nicméně již údaje za období leden
až listopad ukazují, že si Chorvatsko připsalo na konto další rekordní rok, když
počet ubytovaných hostů vůbec poprvé
překonal dvacetimilionovou hranici. K již
uvedenému počtu příjezdů dodejme, že
se jedná o celkový počet zahrnující jak
zahraniční, tak domácí turisty. Poněkud
pomaleji než počet ubytovaných hostů
vzrostl ve sledovaném období počet
přenocování v chorvatských ubytovacích
zařízeních – meziročně se tato hodnota
zvýšila o 2,4 procenta na necelých
108 mil. přenocování.

jednotlivého hosta,“ poznamenal v této
souvislosti Franco Palma z Chorvatské
obchodní komory. Nakonec však nebylo
tak špatně, jak se původně zdálo. Rozhodující byly, jako ostatně v případě chorvatského turismu vždy, prázdninové měsíce.
Citované zprávy jsou sice na jedné straně
varováním, na straně druhé možná příslibem pozitivních trendů. Ukazují totiž na-

Obchodní komora zavelela
k útoku

příklad, že se v Chorvatsku daří prodlužovat sezonu – o tom svědčí fakt, že za první
půlrok (tedy do začátku prázdnin) byl
nárůst počtu ubytovaných i počtu přenocování vyšší než v tradičních letních měsících. A to je něco, o co se chorvatské
úřady v posledních letech snaží, stejně
jako třeba o růst návštěvnosti méně vyhledávaných (např. vnitrozemských) regionů. K prodloužení sezony měl přispět také
projekt tzv. týdne odpočinku (18.–27. 10.
2019), kdy měly chorvatské podniky cestovního ruchu nabídnout zvláštní výhody
domácím turistům. Data umožňující vyhodnocení této marketingové aktivity však

Po poněkud rozpačitém začátku letní
sezony se jedná o velmi dobré hodnoty.
V červenci se totiž v médiích objevily
články, v kterých se v souvislosti s budoucími příjezdy do Chorvatska skloňovala
slova jako „zpomalení“, „stagnace“ či
dokonce „pokles“. Souvislost bylo podle
odborníků třeba hledat v oblasti konkurence – mezinárodní turisté se totiž
ve větší míře v uplynulém roce vraceli
do zemí jako je Turecko či Tunisko. „Musíme se dobře přizpůsobit novým okolnostem a být připraveni bojovat o každého
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nebyla v době uzávěrky tohoto vydání
ještě známa. Za povšimnutí ale stojí také
fakt, že na zmiňovaných výsledcích chorvatského turismu v první polovině loňského roku se kromě tradičních zdrojových trhů pozitivně podepsaly i trhy
vzdálené. O bezmála 14 procent vzrostl
v prvním pololetí loňského roku počet
příjezdů z USA, o víc než 40 procent při-

TAB. 1: VÝVOJ KLÍČOVÝCH PARAMETRŮ CHORVATSKÉHO TURISMU V LETECH 1980–2015
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Počet příjezdů (v tis.)
Počet přenocování (v tis.)

2015

7 929

10 125

8 498

2 438

7 136

9 995

10 604

14 343

53 600

67 665

52 523

12 885

39 183

51 421

56 416

71 605

Počet lůžek (v tis.)

692

820

863

609

710

909

910

1 029

Průměrný počet přenocování

6,8

6,7

6,2

5,3

5,5

5,1

5,3

5,0

cestovalo více Číňanů a zhruba 53procentní nárůst byl zaregistrován u hostů
z Tchaj-wanu.

Kudy dál?
Nezávisle na citovaných výsledcích, tedy
na počtu příjezdů a přenocování, odborníci na cestovní ruch již delší dobu (např.
na každoroční konferenci Branding Croatia) řeší, jakým směrem by se mělo Chorvatsko vydat. Poukazují třeba na stále
ještě nedostatečně zužitkované příležitosti v oblasti gastroturismu, stejně jako
na to, že mnohem více mohla destinace
vytěžit potenciál seriálu Hra o trůny, který
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se zde zčásti natáčel. Britský travel bloger
Paul Bradbury, který již od roku 2003 žije
v Chorvatsku a důkladně se zabývá tamním cestovním ruchem, doporučuje zaměřit pozornost třeba i na digitální nomády. Země jako Malta nebo Estonsko podle
něj tento trend zachytily již v raném stadiu a úspěšně z něj těží. A není prý důvod, aby Chorvatsko neuspělo též. „Uvádí
se, že do roku 2035 bude na světě miliarda digitálních nomádů. Miliarda! Existuje
ve světě odvětví nebo firma, které by
zaměstnávaly tolik lidí?“ uvedl Bradbury
v jednom ze svých článků pro server Total
Croatia News. A přidal i další doporučení –
Chorvatsko by mělo podle jeho názoru
více stavět na dvou faktorech, které jsou

v zemi na vysoké úrovni: zdravotní problematika a bezpečnost. Velký potenciál
vidí také v oblasti sportovního turismu.
A v neposlední řadě také v osobitém
životním stylu, který může do Chorvatska
přitáhnout nové a hlavně dlouhodobé
hosty.

Konkurenceschopnost země
roste
Nicméně v řadě doporučení Bradbury
i někteří další odborníci prakticky kopírují
oficiální strategii Chorvatska v oblasti
cestovního ruchu do roku 2020. V ní se
mimo jiné píše: „Prostřednictvím cestovního ruchu chceme … nabídnout atraktivní
řadu produktů a zkušeností založených

TAB. 2: VÝVOJ PŘÍJEZDŮ Z VYBRANÝCH ZDROJOVÝCH TRHŮ V LETECH 1980–2015 (V TIS.)
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Rakousko

3 533

4 718

2 975

1 255

3 358

3 756

4 420

5 902

Československo

1 654

3 054

1 525
889

4 734

4 052

4 170

4 812

885

1 203

766

3

180

1 920

1 464

1 709

2 163

4 215

5 365

798

4 526

5 699

4 732

4 800

618

674

517

217

1 418

2 405

1 605

2 266

Česká republika
Francie
Itálie
Maďarsko
Nizozemsko
Německo

1 596

2 249

2 465

234

900

1 910

2 245

2 477

14 333

16 544

11 944

1 915

7 804

11 001

11 476

15 770

Spojené království

1 854

3 874

4 522

108

410

1 349

1 173

2 419

Ostatní

3 489

4 515

3 970

3 096

10 715

13 895

19 707

25 707

Domácí

23 475

26 619

18 474

4 370

5 138

5 434

5 424

5 743

Celkem

53 600

67 665

52 523

12 885

39 183

51 421

56 416

71 605

na autentičnosti a emocích … vytrvat
v udržitelném rozvoji se zaměřením
na inovace.“ A v části věnované rozvoji
produktů cestovního ruchu se pak konkrétně píše třeba o golfovém turismu,
cykloturistice, vinařském turismu a gastroturismu, zdravotním cestovním ruchu
apod. Obecně staví strategie na produktech, díky nimž by se měla prodloužit
sezona, a do země by měli přijíždět turisté, kteří ke štěstí potřebují víc než pláž,
slunce a moře. Otázka pochopitelně je,
zda či jak rychle se daří tyto produkty
rozvíjet. Strategie pro léta 2013–2020
počítala s tím, že Chorvatsko bude
do roku 2020 – mimo jiné i díky nově
koncipovaným produktům – patřit mezi
dvacítku předních světových destinací,
pokud jde o konkurenceschopnost. V aktuálním žebříčku Travel & Tourism Competitive Index, který publikuje Světové
ekonomické fórum, však patří Chorvatsku
27. příčka. Podaří se zemi během jednoho
roku poskočit o sedm míst? Nereálné to
není – před šesti lety obsadilo Chorvatsko
v tomto žebříčku až 75. místo. Pro ilustraci dodejme, že České republice patří aktuálně 38. místo, v roce 2013 byla 46.

Text: -pmuFoto: Shutterstock.com
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S kartičkou i virtuálním
kódem po regionu

Za posledních více než 11 let se toho mezi nimi událo mnoho.
Někteří zástupci si vyzkoušeli kratičký život a jiní se zase dokázali
přizpůsobit době a patřičně se proměnit. Co se týká turistických
karet na území Ústeckého kraje, objevilo se jich hned několik.
Přežily však do dnešních dní? Vezměme to popořádku.
Aktivity Ústeckého kraje jsou stejně různorodé jako všechny čtyři turistické oblasti, které jej tvoří. Myšlenka na vytvoření
jednotné turistické karty, která by přinášela výhody návštěvníkům v celém regionu,
zde však nikdy příliš nerezonovala. V rámci marketingových aktivit byl zájem Ústeckého kraje v jiných oblastech propagace. Krajská turistická karta či karta hosta
proto v tomto regionu není a ani se o ní
neuvažuje. To však neznamená, že se
těmto aktivitám nevěnovaly jiné subjekty.
Začněme tím, jehož život byl pravděpodobně nejkratší.

Turistický pas města Děčín
„Více zážitků za méně peněz“ – přesně
takový podtitul si zvolil projekt, který byl
veřejnosti představen v červnu 2016.
Oddělení cestovního ruchu Magistrátu
města Děčín spustilo v pilotním provozu
tzv. Turistický pas města Děčín s cílem
upozornit na místní organizace a subjekty
poskytující služby v cestovním ruchu.
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Návštěvníci tohoto říčního přístavu si jej
mohli pořídit v některém z místních informačních center nebo u poskytovatelů
ubytování a dalších zapojených subjektů
za velmi příjemnou cenu 30 korun. I když
jej označujeme za turistickou kartu, podobu plastové kartičky v tomto případě
neměl. Jednalo se o papírovou brožuru
podobnou turistickému průvodci s výčtem jednotlivých bonusů, které turista
jejím zakoupením získal. Celkem pas
nabízel 32 bonusů a slev, které šlo uplatnit například pro vstup do děčínské zoologické zahrady, zámku, akvaparku nebo
na útratu v restauracích a kavárnách.
Do projektu bylo od počátku zapojeno
26 subjektů.
Karta měla specifický číselný kód a byla
vázána na konkrétní jméno držitele, takže
benefity bylo možné čerpat pouze jednou. Platnost Turistického pasu města
Děčín byla do května roku 2017. Podle
mluvčí děčínského magistrátu Markéty

Lakomé činily náklady na projekt zhruba
35 000 korun, přičemž veškeré finance
pocházely z městského rozpočtu. Vytištěno bylo celkem 2 000 kusů pasů a všechny byly zužitkovány. Informace o jejich
uplatnění, respektive čerpání slev, však
provozovatel neshromažďoval, tudíž nemohl naplno zhodnotit přínos projektu.
Jistým vodítkem však může být skutečnost, že v následujících letech nebylo
na pilotní projekt navázáno, a karta tak
zůstala jen téměř ročním pokusem.

Aktivity v Dolním Poohří
Poněkud úspěšnějším pokusem o turistickou kartu byly spíše aktivity Destinační
agentury Dolní Poohří, kterým ale předcházely dva projekty. Prvním z nich byla
tzv. 3K karta, která se objevila na pultech
severočeských informačních center před
letní sezonou v roce 2008. Byla projektem, za nímž stála města Klášterec nad
Ohří a Kadaň, přičemž měla za úkol napomoci rozvoji cestovního ruchu této oblasti.
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Města ji nechala vytvořit chomutovskou
reklamní agenturou Ideas Advertising
a na projekt využila v rámci financování
dotace Evropské unie.

3K karta
Návštěvnická karta nabízela volné vstupy
do historických památek, sportovních
zařízení a slevy v restauracích a hotelech
nejen na Chomutovsku a Žatecku, ale
i na dalších místech v regionu. Slevy a benefity bylo přitom možné čerpat opakovaně a každý turista si mohl navolit takový
balíček bonusů, který mu nejvíce vyhovoval. A to jak přes internet, tak i při zakoupení v informačním centru. To byl významný rozdíl oproti ostatním kartám nejen
v České republice, ale i jinde ve světě.
Taková volnost výběru byla téměř unikátní. Jak jistě ví i pravidelní čtenáři tohoto
seriálu, obvykle mají turistické karty i karty
hosta přísně specifikovaný a pro danou
sezonu neměnný seznam benefitů. Z důvodu velké volnosti ve výběru proto existovalo mnoho typů této karty, které se
lišily nejen dobou planosti, ale i svým
zaměřením. Byly tak nejen karty dvoudenní či pětidenní, ale v rámci nich se lišily
i tím, zda byly rodinné či pro jednotlivce,
zaměřené na sport a zábavu či speciální,
dovolující největší volnost ve volbě. Jejich
cenový rozptyl byl proto poměrně široký –
pohyboval se od 290 do 1 300 korun.

Turista tak mohl ušetřit řádově stovky až
tisíce korun. Během prvního roku fungování se prodalo více jak 700 karet a použito
na 70 procent z nich.
V roce 2009 byl už tak široký výběr
3K karet rozšířen o novinku nazvanou
Jednodenní výlet. Jak její název napovídá,

byla určená těm, kteří zavítali do Podkrušnohoří jen na krátkou dobu. A druhou
novinkou byla také cyklokarta Podkrušnohořím na kole, která zahrnovala zajímavé
cíle poblíž místních cyklotras. Cyklisté se
navíc mohli nechat zdarma vyvézt horskými lanovkami, které uměly přepravovat kola. Dalším rozšířením pak byla
3K karta Léto pod Krušnými horami, která
byla určená pro víkendové turisty a v neposlední řadě i zimní 3K karta.

Přerod do 4K
3K karta v této podobě fungovala až
do roku 2013, kdy projekt převzala již
zmíněná Destinační agentura Dolní Poohří a číslovku rozšířila na čtyřku. A to
z toho důvodu, že karta měla svým názvem odkazovat ke všem čtyřem turistickým oblastem Ústeckého kraje. Plánem totiž bylo, aby do budoucna začal
systém platit pro území celého regionu.
Kromě názvu se pak proměnilo i celkové
pojetí karty, která prakticky ztratila svou
fyzickou podobu. Stala se jen virtuálním
kódem, který turisté získali zasláním
speciální textové zprávy. Unikátní kód
pak měl člověk nahlásit při své návštěvě, a získat tak zvýhodněné vstupy
do zámků, muzeí, sportovních zařízení,
zooparku a dalších asi 30 turistických
atraktivit v oblasti Dolního Poohří a Krušnohoří. 4K karta pak výrazně omezila

množství svých variant, kdy nově byla
pouze ve třídenní formě a ve verzi pro
jednotlivce či rodiny, takže se pohybovala v cenovém rozpětí 190 až 590 korun.
Takto virtuálně pojatá karta byla v době
svého odhalení poměrně originálním
nápadem, byla totiž jedinou svého druhu
v České republice. V prvním roce nového

pojetí karty si ji pořídilo na 440 zájemců. O rok později pak karta rozšířila svou
platnost o České středohoří, díky čemuž
ji turisté mohli využít v dalších osmi
lokalitách Ústeckého kraje.

Až do dneška
V roce 2016 se pak 4K karta transformovala, respektive Destinační agentura
Dolní Poohří vytvořila zcela novou Turis-

V KRUŠNOHOŘÍ SPOLEČNĚ
Na území Ústeckého kraje lze do jisté míry
využít ještě jednu kartu, a to tzv. Erzgebirgscard. Jedná se o přeshraniční projekt, který
nabízí od roku 2015 vstup zdarma do téměř
stovky turistických atraktivit a dalších asi
30 slev na zboží a služby na německé i české
straně Krušných hor. Kartu je možné zakoupit
jako balíček služeb hned ve dvou variantách,
a to s platností na 48 hodin od prvního použití
nebo ve verzi na 4 volitelné dny v jednom
kalendářním roce. Kartu je možné pořídit jak
v Tourismusverband Erzgebirge, tak v turistických informačních centrech či ubytovacích
a volnočasových zařízeních v Krušných
horách. Avšak pouze těch na německé
straně hor. Kromě toho ji lze pořídit také
na internetu, takže opatřit si ji mohou i ti,
kdo do sousedního státu primárně nemíří.
Projektu se dle všeho daří a úspěšně funguje
do současnosti.

tickou kartou Dolního Poohří. Ta se
do jisté míry vrátila do minulosti a známých vod. Získala totiž opět fyzickou
podobu a turisté si ji mohli pořídit
v místních turistických informačních
centrech. Ve zmíněném roce karta platila
od června do října. Jednalo se tedy o nepřenosnou číslovanou kartu, která nabízela celkem 20 slev a dalších benefitů
u celkem 14 zapojených subjektů. K motivaci pro její pořízení byla mimo jiné
spuštěna speciální soutěž spočívající
ve sbírání razítek při návštěvě vybraných turistických atraktivit. Kartu přitom
turista získal zcela zdarma. Její vytvoření
bylo součástí projektu Dolní Poohří spojuje…, který podpořila Evropská unie
v rámci Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020.

Text: Gaja Koláčková
Foto: Shutterstock.com, archiv
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Jak by měl vypadat booking engine
maximálně podporující konverzi
Ačkoli booking engine na webových stránkách sám o sobě nemůže garantovat velký objem přímých rezervací,
může mít podstatný vliv na konverzi, tedy rozhodnutí, zda klient provede rezervaci na hotelových stránkách či
jinde – buď na některém z OTAs, nebo v horším případě dokonce v jiném hotelu. Není proto náhodou, že volba
booking enginu je důkladně zvažována ze všech možných úhlů pohledu. Podívejme se, jaké parametry booking
enginu jsou pro konverzi důležité. Důležité prvky:

a Alespoň jednoměsíční kalendář s den-

Obr. 1-

BOOKING ENGINE
SE ZABEZPEČENÝM
PROTOKOLEM

ními cenami

s Pro zvýšení konverze nabídnout po-

Zdroj: TravelClick

-Obr. 2-

d

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA NAVÁZANÁ
NA JIŽ EXISTUJÍCÍ
CENOVÝ PLÁN

f

Zdroj: TravelClick

q Krátká doba načítání.
w Možnost hotelu alespoň částečně uzpů-

-Obr. 4-

e

ZPRÁVA, KTERÁ SE OBJEVÍ
PŘI OPUŠTĚNÍ REZERVAČNÍHO
PROCESU BEZ DOKONČENÉ
REZERVACE

r

t
y
u
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tenciálnímu hostu, který se rozhodne
opustit rezervační proces bez rezervace, speciální nabídky nebo předběžnou rezervaci pokoje.
Možnost přihlásit se během rezervačního procesu. Host takto získá
přístup ke speciálním cenám a hotel
kontakt na potenciálního hosta.
Automatické zobrazení cen v měně
země, ze které potenciální host provádí rezervaci.

sobit vzhled booking enginu a definovat
rezervační proces.
Vzhled booking enginu by měl co nejvíce odpovídat designu webových
stránek, booking engine (stejně jako
webová stránka) by měl být vytvořen
v responzivním designu, který je nyní
preferovaný hlavními vyhledávači,
samostatná mobilní verze již nepostačuje.
URL stránek by mělo obsahovat
https:// a ideálně též URL hotelu,
všechny stránky, přes které probíhají
transakce a práce s citlivými daty by
měly mít tento zabezpečený protokol
(ukázku najdete na obr. 1).
Možnost kvalitní prezentace obrázků,
která nebude pro hosty obtěžující.
Inteligentní nabídka upgradu do vyšší
kategorie pokoje (automatický propočet rozdílu ceny pro konkrétní období).
Inteligentní prodej doplňkových služeb, tedy takový, kdy je jako doplňková služba nabízen produkt, který není
zahrnut v ceně. Příkladem může být
hotel, který nabízí dva typy cen – se
snídaní a bez snídaně. V prvním případě se hostovi během rezervace
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Zdroj: TravelClick
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-Obr. 3-

-Obr. 5-

NABÍDKA UPGRADU
V BOOKING ENGINU

PŘIHLAŠOVACÍ OKNO
V BOOKING ENGINU

Zdroj: TravelClick

Zdroj: TravelClick

nebude nabízet snídaně jako doplněk,
v druhém naopak ano.
Strukturované a přehledné zobrazení
jednotlivých typů cen a pokojů bez
nutnosti procházet desítky různých
kombinací cen a pokojů. Zde mám
na mysli především možnost aplikovat
libovolné kombinace slev na již existující
cenové plány, aniž by hotel musel pro
každou nabídku vytvářet novou cenu.
Možnost vracení se zpět v rámci rezervace bez ztracení již zvolených
parametrů

Na rezervační technologie je důležité se
dívat jako na celek, a ne pouze z pohledu
výše uvedených bodů bez dalších souvislostí. Každá technologie má a bude mít svá
omezení i silné stránky, cílem je najít takovou, kde pozitiva převáží negativa.

Autorem textu je
Ing. Jan Kameníček, MBA,
regionální viceprezident
společnosti TravelClick.
Tel.: +420 604 817 317
E-mail: jkamenicek@travelclick.com
m
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Poněkud nešťastný způsob
on-line distribuce
Digitalizací zákaznických zkušeností navždy změnily globální on-line agentury distribuci v cestovním ruchu. On-line
agentury (OTAs) vytěsnily část kamenných cestovních kanceláří a touroperátorů tím, že zjednodušily výběr i nákup,
ze vztahu udělaly transakci a jejich zákazníkům přidaná hodnota cestovní kanceláře zatím neschází.
Trh je nasycen, OTAs jsou vůči sobě málo
konkurenční a prostor pro další růst jejich
provizí je už jen uvnitř hotelů. Už dnes
za hoteliéry přicházejí s podmínkami, které
jsou dlouhodobě neudržitelné. Provize ze
zlevněných cen, další vyšší provize z nevratných rezervací a k tomu další sleva
za virtuální zákaznické programy, jejichž
jediným marketingem je, a světe div se,
opět další sleva.

robot a slouží to k vytvoření představy, že
komunikace o pobytu v hotelu probíhá
právě tam. Nabízí se otázka, kdy přijdou
on-line agentury s vylepšenou mobilní
aplikací, která bude neustále nutit hosta
ke zpětné vazbě a bude mu jen tak mimochodem nabízet další hotelové služby, jídla,
nápoje nebo wellness. Pochopitelně za provizi a se slevou, jak jinak. Líbí se vám to?
Pokud ano, spěte, pokud ne, čtěte dál.

Začíná to být mnohem složitější. Google se
svou aplikací Trips, Amazon s platformou
prodeje letenek, Airbnb s akvizicí HotelTonight, Holding Booking.com se svými Booking.basics a Expedia s exkluzivním kontraktem Marriott na Wholesale a Promotion
rates představují mračna, stahující se nad
hoteliéry, kteří jako by nic z toho nechtěli
vidět. Když jsem byl na jednom z posledních listopadových setkání nezávislých
hoteliérů v Londýně, key speaker zažertoval, že doufá, že v sále nesedí nikdo
z Bookingu či Expedie, že jsou to sice příjemní a v komunikaci velmi dobře vytrénovaní lidé v případě, že s nimi půjdeme
na drink, ale naším zásadním a hlavním
důvodem setkání je si povídat o tom, jak
z jejich stále se utahující oprátky vyklouznout. Myslel jsem si, že je to anglický humor, ale později jsem zjistil, že speaker byl
americký ekonom, myslel to naprosto
vážně a také už vím, proč podle něj tito lidé
mezi hoteliéry absolutně nepatří. I když
často žonglují se synonymy partnerství.

Jak z toho ven

Aktuálním zájmem agentur OTA je snaha
přivlastnit si a zdigitalizovat vedle zákaznické zkušenosti také komunikaci. Podobně
jako nezávislé recenze, které začaly nevinným způsobem a dnes představují nástroj,
kterým jsou hotely se snižujícím se skóre
kvality trestány, protože nebudou zařazeny
mezi preferovaná zařízení také za to, že
nesplňují představy o dostatečně nízké
ceně. Proto se snaží OTAs vnutit ve svých
extranetech otázky před pobytem, na které
se neptá skutečný ani potenciální host, ale

Total Revenue Management

Abych nebyl k OTAs tak negativní, stejně
jako každý efektivní nástroj, je i on-line
distributor dobrým sluhou, ale špatným
pánem. Řešení tady je. Mezi mými klienty
jsou hotely, kterým se už podařilo byznys
částečně nebo úplně přestěhovat z OTAs

Aktuálním zájmem OTA agentur
je snaha přivlastnit si
a zdigitalizovat vedle zákaznické
zkušenosti také komunikaci.

na vlastní hotelové stránky. Někteří s nimi
dokonce po letech úplně ukončili spolupráci, protože to už nedávalo smysl. O nevyplacené provize zvýšili zisk a investovali
do vlastní značky. Určitě si každý umíme
spočítat, o jakých částkách takové rozhodnutí je. Pojďme se podívat, jaké přístupy to
představuje v naší práci.

To je agresivní řízení vaší výnosové strategie hotelu k dosažení nejvyššího tržního
potenciálu prostřednictvím stanovení cen
podle segmentu trhu, řízení ubytovací
kapacity podle distribučního kanálu, kontrola elektronického obchodování a správa
reputace. Posílení vnímané hodnoty vašich služeb, zaměření se na ta místa v hotelu, která generují a ovlivňují tržbu, vytvoření TRM týmu a pochopitelně sledování konkurentů.

Osobní kontakt
Management tráví méně času v kancelářích a více času mezi hosty. Protože
osobní komunikace s hosty bude vždycky preferovaná před robotickými zkratkami distributorů, pravidelně se v době
check-outů, snídaní a večeří objevuje
management tam, kde je nejvíc hostů.
Tak se podporuje vnímaná hodnota.
Postřehy a připomínky se denně sdílejí
na krátké poradě.

On-line chat
Hotel, který má 24/7 recepci, má ideální
podmínky k tomu, aby na ploše počítače
byl aktivní chat pro návštěvníky jeho
webu, kde může být explicitně uvedeno,
že tady si uživatel popovídá s živým člověkem, ne s žádným robotem. Budete
překvapeni, jak účinný nástroj to je a kolik
rezervací zachráníte. Komunikace s hosty
je naše síla, nenechte se o ni připravit.

Parity Management
Rozdíly v cenách na různých kanálech
představují nebezpečí. S disciplínou ovládejte své ceny na všech kanálech tak,
abyste docílili zvyšování podílu přímých
rezervací. V případě, že prodáváte za nižší
cenu na některém z OTAs než na svém
vlastním webu nebo rezervačním oddělení, přicházíte o peníze a také o důvěru.
Pokud prodáváte všude za stejnou cenu
a dodržujete paritu, jste v rovnováze.
Pokud prodáváte za nepatrně nižší cenu
na vlastním webu a garantujete nejnižší
cenu na vlastních kanálech (web a rezervační oddělení napřímo), získáváte více
tržeb a neplatíte provizi. Vyhráváte. Hodně štěstí nejen ve hře v roce 2020!

Autorem textu je
Milan Pavelka, MBA.
Tel.: 602 348 368
Mentor hoteliérů
www.hotelmax.cz
www.iHotelMax.cz
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PCB spoluorganizovalo tři fam tripy
a představilo nové promo video
Kolumbie & Peru
Prague Convention Bureau (PCB)
ve spolupráci se zastoupením agentury
CzechTourism pro Latinskou Ameriku,
které reprezentoval Petr Lutter, s Velvyslanectvím České republiky v Limě,
Peru, zastoupeným Samantou Sofií
Veliz Isla, a Velvyslanectvím České
republiky v Bogotě, Kolumbie, zastoupeným Milanem Rejtarem, spoluorganizovalo dva fam tripy pro nákupčí z tohoto regionu. První fam trip se uskutečnil od 28. listopadu do 3. prosince a přivítal zástupce čtyř agentur z Kolumbie.
Druhý fam trip, taktéž pro zástupce čtyř
agentur tentokrát z Peru, navázal v termínu od 2. do 8. prosince. Prague Convention Bureau spolu s partnery a členy
připravilo pro nákupčí program, který
zahrnoval site inspekce hotelů a míst
vhodných pro konání akcí, prohlídky
města včetně návštěvy vánočních trhů,
workshop zdobení skla, ochutnávky
českého piva a vína či plavby po Vltavě

spojené s večeří. Kromě Prahy navštívili
nákupčí též Brno a Karlovy Vary.

Spojené státy americké
Posledním fam tripem roku 2019 byla inspekční cesta pro celkem 10 nákupčích ze
Spojených států amerických, která byla
organizována ve spolupráci se zastoupením
agentury CzechTourism v USA. Ke skupině
se také připojil novinář reprezentující magazín organizace MPI (Meeting Professionals International). Mimo site inspekcí měli
účastníci možnost od 5. do 9. prosince
poznat Prahu prostřednictvím tematické
prohlídky, vyjížďky historickými automobily
a plavby po Vltavě. Účastníky čekal též
hudební kvíz spojený s privátním koncertem, návštěva alchymistického obchůdku
či prohlídka Anežského kláštera. Kromě
pražských památek navštívili nákupčí
i zámky Loučeň a Mcely. Program fam tripu
zahrnoval též B2B workshop s lokálními
dodavateli služeb z řad členských subjektů
Prague Convention Bureau.

Foto: PCB

ZAŽIJTE NAŠE FAM TRIPY!
Prague Convention Bureau představilo
koncem loňského roku nové video,
které by mělo potenciálním účastníkům fam tripů – jak nákupčím, tak
participujícím partnerům – v krátkosti
představit, co mohou od inspekčních
cest očekávat a na co se mohou nákupčí při návštěvě Prahy těšit. Video
s názvem „Welcome to #PragueInSpires Fam Trip“ je dostupné na YouTube
kanálu Prague Convention Bureau
(účet @pragueconvention) a je možné
ho v této podobě volně šířit.

Hana Krejbichová,
marketing & PR manager,
Prague Convention Bureau.
www.pragueconvention.cz

14. ročník soutěže Český kapr 2019
Na výstavišti v Českých Budějovicích proběhl ve dnech 21.–22. listopadu loňského roku v rámci gastronomické akce Gastrofest 2019 již 14. ročník kuchařské soutěže „Český kapr“. Téma znělo „Český kapr
v moderní úpravě“. Akci pořádala AKC ČR, pobočka Šumava.
Soutěž byla tradičně dvoukolová. V prvním
kole – korespondenční části – měli soutěžící za úkol dle propozic zpracovat a zaslat
materiály, na jejichž základě pak odborná
porota vybrala finalisty z každé soutěžní
kategorie. Finalisté se následně utkali

v praktické části, kde předvedli své kulinářské dovednosti. Finále aktuálního ročníku se zúčastnilo 12 juniorů a 11 seniorů,
jejichž úkolem bylo před diváky a odbor-

56
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nou komisí připravit čtyři porce pokrmu
včetně přílohy. Základní surovinou pro
přípravu pokrmu byly filety českého kapra.
V kategorii juniorů obsadil první místo
ve zlatém pásmu Ondřej Kubů ze SOU
gastronomie U krbu, Praha. Druhé místo
ve zlatém pásmu obsadil Vojtěch Prášek
z SPV hotelu InterContinental Praha
a na třetím místě ve stříbrném pásmu
skončil Raul Podrazil ze Střední školy gastronomie a služeb Liberec.

V kategorii seniorů obsadil první místo
ve zlatém pásmu Jakub Duna z restaurace Mincovna Praha. Na druhém místě
ve zlatém pásmu skončil Lukáš Kučera
ze Švejk restaurantu, Hotel u Zeleného
stromu z Nepomuku a na třetím místě
se ve zlatém pásmu umístil Dušan Rybák ze SOŠ a SOU Horšovský Týn. Všichni soutěžící si ze soutěže odvezli hodnotné ceny, které věnovali partneři
a sponzoři letošního ročníku soutěže
Český kapr.

Text: JUDr. Vladimír Vyhnis,
AKC ČR, pobočka Šumava
Foto: Michal Moučka
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Vratka DPH i průvodci opět (nebo stále) na pořadu dne
Před koncem roku 2019 neutichla konverzace o dlouhodobě diskutovaných požadavcích v cestovním ruchu.
Pokračuje nám diskuse nad průvodcovskou činností, zda je vhodné ji nechat ve volných živnostech bez jakýchkoliv úprav, a nově se nám objevuje na politické scéně návrh poslanců věnující se hodnotě tzv. vratky DPH.
Skupina poslanců ( Jakub Janda, Adam
Kalous, Václav Votava a další) předložila
na konci listopadu 2019 návrh č. 662/0
na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty
ve znění pozdějších předpisů, který upravuje hodnotu tzv. vratky DPH ze současných 2 000 Kč na 1 000 Kč. Limit minimální částky u nás zůstává od roku 2004
nezměněn, a to přesto, že ostatní země
hodnotu snižují či úplně ruší. Jedná se
o velmi dobrý prostředek pro marketingovou kampaň zaměřující se na místní
produkty a vybízející k návštěvě všech
regionů v České republice. Navíc výše
vrácené DPH je jednou z hlavních motivací zájezdů pro nákupní destinace, a to
zejména pro asijské turisty.
Druhou změnou je kultivace průvodcovské činnosti, která je bohužel v současné

době zařazena do volné živnosti. Velkou
diskusi vyvolává právě sněmovní tisk
č. 247, týkající se novely živnostenského
zákona v této oblasti. Různé zájmové
skupiny prosazují svou činnost, a to
na úkor kvality průvodců a kvalifikované
pracovní síly. Pevně věříme, že po seznámení poslanců s velkou škálou pozměňovacích návrhů dostane podporu
právě návrh č. 3775 poslance Jana Kubíka. Ten upravuje první načtený návrh
Patrika Nachera do formy jednoho průkazu s prokázáním kvalifikace a vymezením území – objektů, kde si vlastník
nebo správce může sám určit, kdo bude
moci provádět.
Asociace cestovních kanceláří ČR, včetně
Fóra cestovního ruchu ČR, dlouhodobě
usilují o navrhované změny. Pevně věříme, že tak nový rok 2020 začneme pozi-

tivněji. Jelikož návrh na vratku DPH může
při svém schválení pomoci prodloužit
ekonomický růst v Česku prostřednictvím
vyšších útrat mimoevropských turistů,
ale také přinese pozitivní dopad na výrobu a obchod v regionech. Naopak změna
průvodcovské činnosti by pomohla zkultivovat prostředí České republiky, zvláště
pak v Praze a v exponovaných turistických místech, kde vám za „malé spropitné“ ukážou kdeco s jakoukoliv historií
a pravdivostní hodnotou.

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

Argentinou od severu k jihu
Při cestě od nejsevernějšího bodu k nejjižnějšímu cípu Argentiny vás čeká více než 4 000 km. Po celé své délce
nabízí tato země nezapomenutelné přírodní scenérie, jedinečnou kuchyni a přívětivost místních obyvatel, díky
které se budete cítit jako doma. Soubor těchto typických charakteristik představuje možnost prožít celou škálu
emocí a odnést si nevšední zážitky, na které určitě nezapomenete.
AČCKA a Velvyslanectví Argentinské republiky v Praze projednaly nedávno program
spolupráce v oblasti cestovního ruchu a domluvily se, že společně uspořádají sérii
vzdělávacích seminářů se záměrem prezentovat Argentinu zástupcům českých cestovních kanceláří a agentur jako významnou
turistickou destinaci. Cílem je předat odborníkům z oboru cestovního ruchu nové poznatky o argentinských tradičních i netradičních destinacích a okružních cestách, o ubytovacích službách či o dopravním spojení.
První seminář zaměřený na vinařskou turistiku proběhl 31. října 2019. Pod heslem
„Cestuj pomocí svých smyslů“ byly představeny vinařské stezky, které Argentina
nabízí a jejichž prezentace ve vinárně
V11 na Praze 3 byla doplněna o ochutnávku argentinských vín.

Foto: AČCKA

Druhý seminář se konal 12. prosince v konferenční místnosti Konírna v sídle AČCKA
a byl zaměřen na jižní část Argentiny,
region Patagonie a Ohňovou zemi. Jih
Argentiny je známý svými až neskutečnými přírodními krásami v podobě tyrkysových jezer, mohutných ledovců, impozantních hor či lyžařskými středisky a městem
„na konci světa“ Ushuaia, výchozím bodem
pro plavby do Antarktidy.

Přijměte naše pozvání na třetí seminář
cestovního ruchu, který proběhne 28. ledna 2020 opět v Konírně. Můžete se těšit
na prezentaci severní části Argentiny, kde
se nachází Quebrada de Humahuaca (památka UNESCO) nebo solné pláně a kde se
můžete projet v horách „vlakem v oblacích“
či navštívit deštný prales s vodopády
Iguazú, z kterých se tají dech a které byly
v roce 2011 označeny za jeden ze sedmi
přírodních divů světa. Více informací:
eches-comercial@mrecic.gov.ar.
Autory textu jsou
Roberto Alejandro Salafia,
velvyslanec Argentinské republiky,
Mgr. Kristýna Čámská,
ofﬁce/account manager AČCKA
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