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Místní poplatek z pobytu
a podpora lázeňství:
stále řada otazníků
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Nesmíme jen přihlížet
Pandemie nového koronaviru tu s námi nebude dlouho. O tom
jsem přesvědčen, přestože se o mně říká, že jsem pesimista.
A měli bychom být připraveni na to, co se bude dít poté.
Pakliže je nyní cestovní ruch na kolenou a prosebně volá po podpoře, po odeznění koronavirové hysterie na tom nemusí být
o mnoho lépe. I pak bude potřebovat podporu. Na plné obrátky
se totiž rozhodně nerozjede samospádem. Lidem sice bude cestování chybět, jejich obavy se ale jistě nerozplynou ze dne
na den. Potíž je v tom, že v tu chvíli bude turismus o pozornost
a podporu soupeřit i s dalšími obory. A hrozí, že v této přetahované bude opět tahat za kratší konec.
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V tomto čísle se věnujeme mimo jiné problematice místního poplatku z pobytu. Je určitě správné, že ubytovatelé volají po tom,
aby města a obce takto získané prostředky investovaly zpět
do podpory turismu a lázeňství. Ale bylo by to dostatečné?
Osobně si myslím, že spoléhat jen na peníze z poplatků z pobytu
nelze. Vezměme si situaci, kdy by kvůli současné pandemii koronaviru hotely zely delší dobu prázdnotou, respektive jejich obsazenost se pohybovala v nižších desítkách procent. Města by formou
poplatků vybrala málo a zpátky do oboru by se vrátily „drobné“…
Je proto třeba hledat možnosti a zdroje i jinde.
Nezbývá než držet palce zástupcům profesních svazů, kteří nyní
hledají každou alespoň trochu schůdnou cestu, jak pro obor získat
podporu. Tedy ono vlastně držet palce asi nestačí, je nezbytné
přemýšlet, jak jim v těchto snahách pomoci. Ano, je fajn, že si
dnes můžeme v médiích přečíst o tom, jak si ten který úředník
uvědomuje potíže, do jakých se cestovní ruch dostal. Ale je třeba,
aby si to pamatovali i poté, co budou odvolány restrikce, a život
se začne vracet do starých kolejí. S nataženýma rukama budou
vedle zástupců cestovního ruchu stát i představitelé dalších
oborů. Nesmíme dopustit, aby opět převládlo obecné mínění,
že si turismus pomůže sám.

Každý den nové zprávy
ze světa cestovního ruchu
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Cestovní ruch v době koronavirové
Pandemie onemocnění COVID-19 citelně zasáhla cestovní ruch ve světě,
Českou republiku nevyjímaje. Přinášíme zamyšlení nad tím, co bude tato
situace znamenat pro budoucnost oboru, ale třeba také sérii praktických
právních rad užitečných pro podnikatele v oboru.
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Léčebné lázeňství, wellness
Lázeňská zařízení sice aktuálně nesmějí přijímat nové pacienty,
tato situace ale nebude trvat věčně. Samosprávy i provozovatelé
lázní se znovu začnou naplno věnovat problémům, které řešili před
příchodem koronaviru – mj. i problematice poplatku z pobytu
a podpoře, které se lázeňství dostává ze strany měst a obcí.

21 DESTINACE MĚSÍCE
Rakousko, Švýcarsko
V příštích měsících stoupne důležitost marketingových aktivit států
i jejich regionů. V Rakousku jsme proto pro vás našli jednu inspirativní
kampaň zaměřenou na cykloturistiku. Ve Švýcarsku jsme se zaměřili
na statistiky týkající se příjezdů českých a slovenských turistů.
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Karlovarský kraj, Zlínský kraj
V souladu s hlavním tématem tohoto vydání jsme pozornost věnovali
také krajům, kde téma lázeňství rezonuje nejvíce. V rámci letošních
seriálů jsme se detailně podívali na stav destinačních managementů
v těchto regionech a zajímalo nás také, jaký význam zde přikládají
náročné klientele.

44 MARKETING
Marketingové aktivity a jejich plánování by neměly ustat ani
v současnosti. Vysvětlíme vám, proč byste měli pro marketingové
účely využít Pinterest. Jste-li ubytovatelé, dozvíte se, jak provést
čichový audit svých zařízení. A přečtete si také, jak marketingově
zvládnout aktuální recesi.

47 TECHNOLOGIE
I v nouzovém či krizovém stavu můžete vyrazit do přírody.
A procházky si zpříjemnit třeba některou z her z nabídky
GEOFUNu.

48 TRENDY A INOVACE
V této rubrice jsme se detailněji zaměřili na tuzemské geoparky,
které mají velký potenciál zejména v oblasti domácího cestovního
ruchu, který by měl zřejmě po koronavirové recesi ožít jako první.
A pátrali jsme také po tom, jak je na tom naše hlavní město
s udržitelností v oblasti MICE.

54 DATA A ANALÝZY
Český statistický úřad tentokrát seznamuje s podrobnými
výsledky Satelitního účtu cestovního ruchu za rok 2018.

55 ASOCIACE
Přinášíme novinky z činnosti tuzemských profesních svazů.
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Byli jsme před koronavirem,
budeme i po něm!
Globální turismus se v uplynulých týdnech zpomalil, v některých částech světa dokonce zastavil. A přestože to mnozí podnikatelé v oboru cítí jinak, ekonomové se většinou shodují, že hovořit o katastrofě je přehnané. Ekonomiky
se zotaví, cestovní ruch jakbysmet. Důležité je nyní hledat cesty, jak toto oživení podpořit. Přispět může každý z nás.

6

V tomto vydání jste si měli přečíst hlavně
o dvou velmi příjemných segmentech
cestovního ruchu, totiž o lázeňství a wellness. A také o cestování seniorů. Jenže
pandemie onemocnění COVID-19 pochopitelně ovlivnila i naše redakční plány.
Zatímco léčebnému lázeňství i wellnessovému turismu se na stránkách hlavní tematické rubriky opravdu věnujeme, část
zaměřenou na cestování seniorů jsme se
rozhodli odložit. Psát v tuto chvíli o zájezdech pro koronavirem nejvíce ohroženou
a v domácí karanténě uzavřenou část
populace nám přišlo nepatřičné. Věřím,
že to pochopíte…

Jaké dopady bude mít pandemie
na turismus?

V posledních dnech se mě kdekdo ptá,
jaké dopady bude mít koronavirus na cestovní ruch, kdy se zase začne cestovat
apod. Chápu to, nicméně popravdě musím
říct, že odpovědi jsou každý den trochu jiné,
protože situace na bojišti (přistoupíme-li
na válečnickou rétoriku premiéra) se mění
každým dnem. Někdy i každých pár hodin.
Pojďme se ale na některé z těchto dotazů
podívat podrobněji a z určitého nadhledu.
V každém případě ale prosím o určitý nadhled nad těmito řádky i já vás – přistupujte k nim s přihlédnutím k situaci platné
v době, kdy vznikaly – 23. března. Je mi
samotnému jasné, že na začátku dubna
může být situace dramaticky odlišná.

Jisté je dnes pouze to, že škody na globálním cestovním ruchu budou větší než
v letech 2008–2009, kdy mezinárodní
příjezdy poklesly o 4 procenta. Ještě na začátku března se například odhadovalo,
že letos dojde k meziročnímu propadu
o 3–4 procenta. O čtrnáct dní později pak
odhady společnosti Tourism Economics
hovořily o tom, že v letošním roce mezinárodní turismus meziročně poklesne o minimálně 10,5 procenta. A pokud by ve světě
došlo ještě k dalšímu zpřísnění restriktivních opatření, odhadovala zmiňovaná firma
pokles cestovního ruchu až o 17,9 procenta. Nicméně World Travel & Tourism
Council (WTTC) ve stejnou dobu pracovala

Ačkoli v době uzávěrky tohoto vydání
nebyl z globálního hlediska vidět ani jediný
záblesk světla napovídající blížící se konec
koronavirového tunelu, musím bohužel
konstatovat, že dopad na obor bude devastující, ale věřím, že nikoli smrtící. Jak hluboko ale světový turismus klesne, to si
netroufnu předpovědět. Jsou tací, kteří se
do takových prognóz pouštějí a bez uzardění posílají do světa čísla, která s klidným
svědomím o pár dnů později vynásobí blíže
nespecifikovaným koeficientem a nakrmí
jimi lačné posluchače, čtenáře a diváky.

dokonce s hodnotou 25 procent. Jsem si
jist, že ve chvíli, kdy čtete tyto řádky,
je na světě X dalších prognóz. Osobně si
ale myslím, že bychom se jimi neměli
nechat nervovat. Proč? To je prosté, na náladě nám to nepřidá a jenom nám to zabere čas, který bychom mohli využít efektivněji. Budete-li stát na špici parníku potápějícího se uprostřed Atlantiku, také zřejmě
nebudete mezi spolucestujícími pořádat
anketu o tom, jak hluboko loď klesne, ale
spíše hledat cesty, jak danou situaci přežít…
Nicméně trváte-li opravdu na číslech, pak
vězte, že WTTC uvedla, že o práci v oboru
může celosvětově přijít na 50 milionů lidí.
U nás se pak hovořilo o cca 40 tisících
pracovních míst. Pokud jde o příjmy z mezinárodního turismu, Světová organizace
cestovního ruchu (UNWTO) na začátku
března uvedla, že globálně může obor
přijít o 30–50 miliard USD. U nás se pak
objevily odhady ztrát ve výši až 100 miliard korun. I přes tato opravdu neveselá
čísla je ale podle mne třeba věřit v budoucnost. Ale hlavně pro ni také něco
dělat. K tomu se ale ještě dostaneme.

Jak rychlá bude rekonvalescence
turismu?
I zde platí, že každý odhad je „střelbou
od boku“. Tourism Economics například
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uvádí, že po stabilizaci situace dojde
k rychlému oživování turismu, plné zotavení její experti neočekávají dříve než
v roce 2023. Já osobně si myslím, že
k němu dojde později. Záleží mimo jiné
na tom, jak dlouho budou trvat restriktivní opatření v jednotlivých zemích a jaká
opatření přijmou jejich vlády, aby pomohly nastartovat motory ekonomiky a tím
i cestovního ruchu.
Jisté každopádně je, že cestovní ruch už
nikdy nebude takový, jaký jsme ho dosud
znali. Změní se nejspíš váha jednotlivých
světových regionů na globálním turismu
(osobně si třeba myslím, že na dlouhou
dobu pohasla hvězda Číny jako jednoho
z hlavních zdrojových trhů), že se promění
distribuční cesty, produkty, jejich ceny
a koneckonců i jednotlivé firmy. Je bohužel
smutnou pravdou, že s řadou společností
se asi budeme muset rozloučit. A budeme
bezesporu svědky zcela nových trendů
ve světovém turismu. Mimo jiné jsem si
jist, že slovo „overtourism“ teď celkem
dlouho neuslyšíme…

Spasí nás domácí turismus?
Není podle mě sporu o tom, že jako první
se začne obnovovat domácí cestovní
ruch. Už proto, že hranice budou zřejmě
uzavřeny déle a na zájezdy do ciziny tak
můžeme minimálně v této sezoně zřejmě
úplně zapomenout. Mimochodem právě
ve chvíli, kdy vznikaly tyto řádky, pustilo
ministerstvo pro místní rozvoj do světa
zprávu o tom, že připravuje nástroj na financování rozvoje domácího cestovního
ruchu. Jeho podstatou by byly takzvané
rekreační poukazy pro zaměstnance a pro
živnostníky na pobyty v České republice
formou benefitů. „Jakmile opadne nebezpečí šíření koronaviru, chceme projednat
s Ministerstvem financí možnost odpočtu
poukazů z daní nebo vytvořit pomoc jako
samostatný program MMR. Jsem přesvědčena, že tato forma podpory pomůže
v počátcích krize v domácím cestovním
ruchu,“ řekla Klára Dostálová, ministryně
pro místní rozvoj. Na konkrétní podobě
programu spolupracuje ministerstvo s Fórem cestovního ruchu ČR.
Program by tak měl pomoci alespoň části
tuzemských ubytovatelů a dalších poskytovatelů služeb, zejména pak v regionech.
Fajn. Co ale ti ostatní? Asi nikdo nečeká,
že by majitelé voucherů svými poptávka-

mi zavalili pětihvězdičkové hotely v Praze,
ne? A co cestovní kanceláře? Touroperátorům je nyní opravdu ouvej. Ještě v půlce března přemýšleli, jak dlouho vydrží se
svými finančními rezervami, aniž by museli „zavřít krám“ a propustit zaměstnance, a zkoušeli své zákazníky přemluvit,
aby netrvali na vrácení záloh za letos
nerealizované zájezdy a vzali si místo nich
vouchery, které by uplatnili třeba napřesrok. Takovou praxi ostatně zákazníkům
cestovních kanceláří jako jednu z alternativ doporučilo 20. března i MMR. Jen o dva
dny později ale přišly Otázky Václava
Moravce, v kterých se šéf Ústředního
krizového štábu Roman Prymula dopustil
úvahy, že by hranice mohly být zavřené
třeba i v příštím roce. Samozřejmě plně
chápu, že zdraví (resp. holý život) je to

Jisté každopádně je, že cestovní
ruch už nikdy nebude takový,
jaký jsme ho dosud znali.

první, oč v tuto chvíli jde, na druhou stranu je mi jasné, že to bylo to poslední, co
chtěli podnikatelé v cestovním ruchu
slyšet. Umí si někdo představit zákazníka,
který si v takové chvíli vezme od cestovní
kanceláře voucher místo peněz, které jí
předtím zaplatil jako zálohu na letošní
dovolenou? Každý si přece lehce spočítá, že budou-li hranice uzavřeny i v příštím roce, nemůže žádný touroperátor
v roce 2022 fungovat? Nebo snad hodlá
stát činnost cestovních kanceláří dva
roky financovat z nějakých svých aktuálně nefungujících podpůrných programů?
Podobně bychom mohli psát třeba také
o leteckých společnostech a dalších
subjektech. Otazníky, které se kolem
jejich budoucnosti vznášejí, se množí
možná rychleji než nový koronavirus.
Odpovědí se naopak nějak nedostává.
Dokonce ani z oficiálních míst, která
jsme o vyjádření ohledně budoucnosti
cestovních kanceláří a dalších subjektů
ve výjezdovém i příjezdovém cestovním
ruchu požádali. Znamená to snad, že
stát již tyto segmenty cestovního ruchu
odepsal? Nebo snad usilovně hledá
řešení, jak je spasit, a na komunikaci
nemá čas? Doufejme, že správná je
druhá varianta a že třeba již příští měsíc
budeme moudřejší…

Přežije cestovní ruch rok 2020?
Ano, cestovní ruch je globálně nejvíce
postiženým oborem. Věřím ale, že k jeho
obnově opravdu dojde, byť ( jak už jsem
uvedl) si jeho budoucí podobu v tuto chvíli
možná neumíme úplně představit. Každopádně je podle mne důležité nepropadat
panice, skepsi a nihilismu. Souhlasím mimo
jiné s ekonomem Tomášem Sedláčkem,
že světová (a dokonce i ta naše) ekonomika je natolik silná, že pandemii COVID-19
přežije. A že máme současný stav chápat
jako příležitost k oddechu, zpomalení
(po kterém jsme všichni v posledních
letech volali) a nadechnutí. Každý, kdo
v oboru nějakým způsobem funguje, by
měl současného stavu využít k zamyšlení
nad svým vlastním byznysem a k hledání
cestiček do budoucna. Lepší než sedět se
založenýma rukama v koutě je přemýšlet
o budoucích strategiích, věnovat se studiu,
hledání inspirativních příkladů a podobným
aktivitám. Každý by se měl také zamyslet
nad tím, jak on osobně může pomoci
ostatním a čím může přispět k tomu, aby
cestovní ruch vstal co nejrychleji z popela.
Chápu ale, že ve chvíli, kdy drtivá většina
podnikatelů přemýšlí, z čeho zaplatí provozní a další náklady, je to těžké. Jsou mezi
námi ale tací, kteří vás mohou inspirovat.
S řadou příkladů se můžete seznámit třeba
na našem portálu iCOT.cz, kam každý den
přidáváme aktuální zprávy ze světa cestovního ruchu. Přečíst si můžete třeba
o tom, jak jeden z tuzemských hotelových
řetězců nabídl své ubytovací kapacity pro
zdravotnické účely a jídlo ze zavřených
restaurací rozdal dětským domovům.
Dočtete se také o tom, jak operátoři jedné
z cestovních agentur pomáhají na krizové
telefonické infolince. Zjistíte, že jedna
známá advokátní kancelář přidává každý
den na svůj blog bezplatné právní rady,
díky kterým se mohou cestovní kanceláře
zorientovat v současné nepřehledné situaci. Hoteliérům se zase může zdarma dostat
praktických tipů od mentora, který spolupracuje i s naší redakcí. Zkrátka a dobře
inspirativních příkladů, rad, tipů i dalších
užitečných informací neustále přibývá.
I proto jsem optimista a věřím, že se spolu
budeme osobně i prostřednictvím stránek
našeho časopisu setkávat i v příštích letech. Držme si všichni palce!

Text: Petr Manuel Ulrych
Foto: Shutterstock.com
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Místní poplatek z pobytu
a podpora lázeňství: stále řada otazníků
Přestože samosprávy lázeňských míst i provozovatelé lázní či ubytovatelé přivítali zavedení jednoho místního
poplatku z pobytu, vnímají v této oblasti řadu otazníků. Mimo jiné těch, které se týkají specifik lázeňských míst,
kontroly a evidence ubytovatelů či zpětného investování prostředků získaných prostřednictvím poplatků zpět
do podpory lázeňství a cestovního ruchu.

Místní poplatky vybírané ubytovateli jsou
významným zdrojem financí pro jakékoli
město či obec s vyšší intenzitou cestovního ruchu, lázeňská místa nevyjímaje.
Podle Petra Studničky, jednatele Vysoké
školy hotelové v Praze, činil roční souhrn
prostředků vybraných formou místního
poplatku z ubytovací kapacity a místního
poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
zhruba 100 milionů korun. Poté, co byly
tyto dva místní poplatky novelou zákona
nahrazeny jedním místním poplatkem
z pobytu, mohlo by dojít k významnému
nárůstu prostředků. Při současné maximální sazbě ve výši 21 Kč za osobu a den
a zohlednění osvobození účastníků komplexní lázeňské péče od platby tohoto
místního poplatku by mohla tuzemská
lázeňská místa vybrat kolem 120 milionů
korun. Tedy pokud by světový cestovní
ruch a tím i tuzemské lázeňství nepostihly
dopady pandemie nového koronaviru,
resp. onemocnění COVID-19. Je nepochybné, že v situaci, kdy byla lázeňská zařízení
dočasně uzavřena, bude letošní suma
nižší. O kolik, to si v tento moment nikdo
netroufne odhadnout.

10

Jeden poplatek? Ano, ale…
Ale zpět k novele zákona – mezi představiteli lázeňských samospráv i provozovatelů lázní panuje shoda, že byla ku prospěchu věci, tedy že výběr místních poplatků
zjednodušila. Určité výhrady ale mají obě
strany. „Sloučení a pozdější případné zvýšení poplatku je cestou správným směrem, avšak lázeňská místa se dostala
tímto spojením do stejné kategorie jako
jiná turistická místa v Česku, ačkoli nároky
na správu lázeňských míst jsou mnohdy
trochu jinde,“ uvádí například starosta
Františkových Lázní a předseda Sdružení
lázeňských míst ČR Jan Kuchař a dodává:
„Legislativní změnou jsou od tohoto poplatku osvobozeni také klienti na komplexní lázeňské léčbě. To se v některých
místech, kde tato klientela převažuje,
projevilo propadem výběru. Proto je určitě
na místě nad touto úpravou dále diskutovat a nenechat ji zamrznout v současné
podobě po mnoho let tak, jak tomu bylo
u poplatků nahrazených.“
Ubytovatelé, resp. provozovatelé lázní si
pak všímají jiných aspektů. „Byl zvýšen

strop pro stanovování výše poplatků, ale
nebyla stanovena povinnost vrátit vybrané
poplatky zpět do infrastruktury cestovního
ruchu v místě,“ poznamenává Martin Plachý, generální ředitel skupiny Royal Spa
a viceprezident Svazu léčebných lázní ČR.
„Pořád máme navíc pochybnosti, zda existuje řádná evidence ubytovacích kapacit,
které jsou nabízeny na trhu, a zda nedochází k nerovnosti při výběru místních
poplatků,“ dodává. A Eduard Bláha, prezident tohoto svazu a generální ředitel lázeňského holdingu Spa & Wellness Nature
Resorts, doplňuje: „Velké lázeňské společnosti, které ale mnohdy nemají ani polovinu ubytovacích kapacit, odvádějí poplatky
poctivě a městu vybírají i 90 procent z jeho
inkasa. Jinde je to bída, už dlouho, a nic se
nemění.“ Vinit ale takové podnikatele je
podle jeho slov jen výmluva. „Selhává
kontrola a úřad. Přitom řešení jsou jednoduchá, stačí je převzít ze zahraničí. Tedy
motivovat výhodami hosty, aby po platbě
poplatku ubytovateli chtěli obcí vydávané
a evidované slevové karty,“ nabízí jedno
z takových řešení Bláha.

Lázeňská specifika
Pro příští rok byla zákonem stanovena
maximální sazba poplatku na 50 korun
za osobu a noc, což je částka obvyklá
i v zahraničí. Dá se očekávat, že lázeňská
místa k tomuto navýšení ve svých vyhláškách pro příští rok přistoupí. „Pro rok 2021
počítáme s částkou 50 Kč,“ potvrzuje například primátorka Karlových Varů Andrea
Pfeffer Ferklová. Se stejnou částkou pracuje i městská vyhláška Františkových lázní.
„Odpovídá to výši běžné v Evropě,“ říká
starosta Jan Kuchař, podle kterého musejí
lázeňská místa ve výši sazby zohlednit svá
specifika a nároky, které jsou na ně kladeny, pokud jde o péči o dané území.
„Ve Františkových Lázních máme ve správě
přes 300 hektarů lázeňských parků, jejichž
údržba je náročná, dále pak platíme například opravu kolonád, které jsou ve vlastnictví města, provozujeme Městské kulturní
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středisko včetně pořádání kolonádních
koncertů, městské muzeum, informační
centrum atd. To vše něco stojí.“ V současné
době podle něj výběr poplatků tyto náklady nepokrývá, a město je tak dotuje ze
„svého“. Plně soběstačné v tomto ohledu
město nebude ani po zvýšení sazby
na 50 korun v příštím roce. „Pokud by bylo
v příštím roce vše v pořádku, odhaduji
výběr pro Františkovy Lázně zhruba trojnásobný oproti roku 2019, tedy zhruba 15 milionů korun. To představuje asi dvě třetiny
částky, kterou vynakládáme,“ uvádí starosta a dodává, že i tak by šlo o významnou
pomoc pro město. „Pokud srovnám příjmy
z rozpočtového určení daní na obyvatele
a poplatek z pobytu, kdy se lázeňský klient
stává téměř obyvatelem města a využívá
jeho služeb někdy v podstatě i víc než
samotný rezident, tak při současné výši
poplatku dostává město na lázeňského
klienta polovinu toho, co na obyvatele.
Proto i ono zvýšení pro rok 2021, které tuto
diferenci v podstatě srovná do stejné
výše,“ argumentuje dále Kuchař.
Z pozice předsedy SLM ČR pak obecně
dodává, že specifika lázeňských míst by se
měla projevit na jejich lepší bonifikaci v porovnání s ostatními turistickými destinacemi. „Jako sdružení se snažíme hovořit se
zástupci státní správy a ministerstev a neustále jim osvětlovat naše potřeby. Je to běh
na dlouhou trať, ale daří se nám malými
krůčky postupovat a v některých oblastech
svítá na lepší časy,“ uvádí Kuchař. V této
souvislosti ale není bez zajímavosti, že ne
všichni představitelé lázeňských míst jsou
ve věci zmiňovaných specifik zcela jednotní. „Osobně žádné větší rozdíly nevnímám.
Je věcí každé obce, zda takové specifikum
vidí a zohlední ho ve výši poplatku,“ říká
například starosta Lednice Libor Kabát.
Zároveň ale dodává, že nepochybuje
o tom, že vedení obcí, ve kterých se lázně
nacházejí, budou dostatečně osvícená
a rozumným způsobem využijí tyto zdroje
k dalšímu rozvoji lázní a jejich zázemí.
Praxe ale podle některých zainteresovaných odborníků není zdaleka tak jednoznačná. „Finanční podporu lázeňství ze strany
měst, kde působíme, vidím jako velmi malou. Zvláště s ohledem na to, že řada lázeňské veřejné infrastruktury, někde dokonce
většina, je v rukou samotných poskytovatelů, kteří se o to musejí sami starat,“ uvádí například Martin Plachý z Royal Spa.

A Eduard Bláha, který řídí společnosti Lázně
Luhačovice a Léčebné lázně Jáchymov,
přitakává. Uznává, že lázeňská místa mají
oproti ostatním hojně navštěvovaným destinacím mnoho specifických povinností – například povinnou rozlohu parků, správu
pramenů a kolonád apod. Proto souhlasí, že
výše poplatku z pobytu by měla být v lázeňských místech odlišná. „Upřímně ale musím
říci, že v řadě případů tyto povinnosti města
neplní, nechávají je na provozovatelích lázní.
Ale poplatky putují do městských kas. Taková místa jsou jasným beneficientem,“ říká
Bláha a dodává, že naproti tomu existují
i jasní donátoři lázeňství, jimž podle něj
vévodí Karlovy Vary. O aktuální situaci
v tomto lázeňském městě nás informovala
jeho primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.
„V letošním roce plánujeme prostřednictvím
místního poplatku z pobytu vybrat 28 milionů korun. V příštím roce, kdy se sazba zvýší
z 21 na 50 korun, by měla celková částka
dosáhnout asi 65 milionů korun. Do podpory
cestovního ruchu dává město každý rok
násobky této částky,“ uvedla. Na tomto
místě se sluší znovu zopakovat, že tyto
odhady vznikaly před pandemií COVID-19
a že skutečná čísla zřejmě budou poněkud
odlišná a do jejich odhadů se Andrea Pfeffer
Ferklová nechtěla pouštět.
Podle Eduarda Bláhy se ale ve velké většině
lázeňských míst dostává lázním podpory
spíše deklaratorně než fakticky, tedy finančně a organizačně. „Radní a zastupitelé
mnohdy rozdělují město na ‚my a lázně‘
nebo ‚naše a lázní‘. Lázně se to snaží měnit,
ale většinou to má čtyřletý opakovací cyklus.
Když vše vysvětlíme a začne fungovat spolupráce, tak to volby změní,“ krčí smutně
rameny Bláha, podle kterého musí v budoucnu dojít ke změně. „Musí se změnit zákon
o obcích a tyto prostředky musejí být směrovány do rozvoje infrastruktury pro cestovní
ruch. Musejí být kontrolovány lázeňskou
komisí a vedle poplatků od hostů je potřeba
vybírat nějakou místní daň od navazujících
služeb, tedy kaváren, restaurací, obchodů
a dalších, které kvetou jen díky návštěvnosti
místa. Tak to vymysleli naši předkové už
v roce 1914 a nám pak kvůli válkám a socialistickému společnému vlastnictví zůstaly jen
pojmy bez chápání smyslu a obsahu,“ dívá
se do budoucnosti prezident SLL ČR.

Jedinou možností dohoda?
Podle Petra Studničky z VŠH však ani
do budoucna, bez ohledu na politickou

konstelaci, nelze předpokládat takovou
zásadní změnu v pojetí daňového řádu,
která by přinesla účelovou vázanost daní
a místních poplatků: „Je zřejmé, že v tuzemsku není problematika ekonomické
autonomie územních samosprávných celků
plně respektována. Česká republika učinila
při ratifikaci Evropské charty místní samosprávy oznámení, že se necítí být vázána
vybranými ustanoveními. Stát nemá zájem
na tom, aby obce a kraje vybíraly místní
daně a nemá zájem konzultovat s místními
společenstvími přerozdělování centrálně
vybíraných daní.“ V úrovni zákonných předpisů tedy opora pro reinvestici prostředků
získaných z místních poplatků zpět do oboru není. Jedinou možností je tak podle

Odhad sumy poplatků z pobytu
v lázeňských místech:

120 mil. Kč
Studničky vzájemná dohoda mezi samosprávami obcí a podnikatelskými subjekty,
resp. provozovateli lázeňských zařízení.
Jednatel VŠH přidává ještě jeden tip ze
zahraničí: „Například v sousedním Německu se ve vybraných lázeňských místech
vybírá lázeňská daň (Kurtaxe) nejen
od osob, které zde přenocují, ale i od jednodenních návštěvníků.“ Měla by se Česká
republika tímto příkladem inspirovat? Budeme rádi, napíšete-li nám svůj názor!
Na úplný závěr dejme ještě jednou slovo
Liboru Kabátovi. Podle něj je na místě si
uvědomit, že místní poplatky mohou být
pouze jedním ze zdrojů rozvoje lázeňství
a obce musejí zajišťovat řadu investic,
které s lázeňstvím souvisejí mnohdy jen
okrajově. „Přesto jsou zásadní a podstatné
a jejich realizace mnohokrát převyšuje
zdroje z místních poplatků. Náš stát získává
z turistického ruchu a lázeňství významné
prostředky, nemyslím si však, že se v tomto případě chová jako dobrý hospodář
a přiměřenou část z těchto zdrojů vrací
do tohoto segmentu,“ poznamenává starosta jihomoravské Lednice.

Text: Petr Manuel Ulrych
Foto: Shutterstock.com (koláž: COT media)
(S názory respondentů se budete moci ještě detailněji seznámit v samostatných materiálech, které v průběhu dubna
zveřejníme na portálu iCOT.cz.)
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Lázeňští hosté v Česku
pod drobnohledem
V českých lázních se v roce 2019
rekreovalo 884 000 klientů
(nárůst o 3,82 %). Z toho 55 %
tvořili Češi, 24 % Němci
a 7 % Rusové. Dva ze tří lázeňských hostů míří do lázní v Karlovarském kraji.

České lázeňství je světovým unikátem
a neznamená pouze léčebné procedury či
minerální prameny. Lázeňské komplexy
budov lákají také svojí architekturou
a historií. Milovníci přírody si přijdou
na své při procházkách po okolí a naopak
gurmáni a požitkáři uvítají místní speciality a společenský život. Možnost kombinování těchto zážitků je také jedním
z aspektů, proč se lázeňskému cestovnímu ruchu v roce 2019 dařilo.

více rostly počty českých lázeňských
hostů než zahraničních. Křivka domácího
lázeňského turismu je také více vyrovnaná a dlouhodobě stabilně rostoucí.

a na třetím Rusové (7 %). V celkovém
měřítku jsou ostatní národnosti zastoupeny vždy jen minoritně.

Více než polovinu lázeňských
hostů tvoří Češi

Do lázní na otočku z Tchaj-wanu,
Číny nebo Jižní Koreje, ze Saúdské
Arábie naopak na více než 20 dnů

Češi tvoří 55 % lázeňských hostů.
Na druhém místě jsou Němci (24 %)

Do popředí se v absolutních počtech
příjezdů dostávají turisté z asijských

Obr. 2 PODÍL ZDROJOVÝCH TRHŮ NA LÁZEŇSKÉM TURISMU V ČR

Meziroční nárůst počtu hostů: 3,82 %
V roce 2019 se v českých lázních ubytovalo
884 000 hostů (nárůst o 3,82 %), přičemž
Obr. 1 LÁZEŇSKÝ CESTOVNÍ RUCH V ČR V ROCE 2019
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zemí také v segmentu lázeňství. Například z Tchaj-wanu jich do lázní přijelo
v roce 2019 více než 13 000. V lázních se
ovšem ubytují pouze na 1 noc. Podobně
se chovají i turisté z Číny či Jižní Koreje.
Naopak více než 20 dnů zde stráví turisté ze Saúdské Arábie.

Obr. 3 PRŮMĚRNÁ DOBA POBYTU LÁZEŇSKÝCH HOSTŮ Z VYBRANÝCH ZEMÍ

Izrael, Ukrajina, USA – potenciálně
zajímavé trhy s rozdílnými potřebami i vývojem příjezdů
Nadprůměrnou dobu v českých lázních
tráví také Izraelci (12,5 dne). Bohužel
počty jejich příjezdů meziročně klesají.
Rozhodně musím z tohoto úhlu pohledu
zmínit ještě dva velmi zajímavé segmenty, a to turisty z Ukrajiny a SpojeObr. 4 POČET HOSTŮ, PŘENOCOVÁNÍ A PRŮMĚRNÝ POČET DNÍ DLE ZDROJOVÝCH TRHŮ

ných států amerických. Ukrajinci mají
průměrnou dobu pobytu podobnou
ruské klientele, 10,6 dne. Počty hostů
meziročně rostou a v počtech přenocování (více než 80 000) se dostávají
na páté místo. Turisté z USA mají také
velmi dlouhou dobu pobytu (v průměru
8,3 dne) a celkový počet přenocování
je 38 000.

Téměř dvě třetiny lázeňské klientely míří do Karlovarského kraje
Karlovarský kraj je z hlediska lázeňského
cestovního ruchu klíčový. V roce 2019 jej
navštívilo 549 000 lázeňských hostů

a jako jediný kraj má výrazně vyšší podíl
zahraničních lázeňských klientů (380 000).
Jejich počet meziročně mírně vzrostl a návštěva kulminuje ve 4. kvartálu. Naopak
domácí turisté nejčastěji jezdí do lázní
ve 3. kvartálu.

V krajích mimo Karlovarského kraje
tvoří Češi 94 % lázeňských hostů
Pokud pominu lázně v Karlovarském
kraji, je pro většinu ostatních lázní v České republice naprosto zásadní právě
domácí cestovní ruch. Například v Olomouckém kraji se v roce 2019 ubytovalo
v lázních více než 58 000 Čechů

a ve Zlínském kraji to bylo 56 000. Navíc
se čeští lázeňští hosté ubytují v lázních
v průměru na 10,8 dne, a vytvářejí tím
masu čítající 4,7 mil. přenocování ročně.
Nejdelší dobu pobytu v lázních mají turisté v Moravskoslezském kraji. Zde je průměrná doba pobytu českých lázeňských
hostů dokonce 18,9 dne!

CzechTourism a podpora lázeňství
Na závěr jsem položila tři otázky Ivetě
Jakoubkové, produktové manažerce lázeňství a medicínského turismu agentury
CzechTourism.
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KARLOVARSKÝ KRAJ

Karlovarský kraj
v datech ČSÚ
V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) na Karlovarsku
se v průběhu posledních tří měsíců loňského roku ubytovalo 286 150 hostů. To je ve srovnání se stejným obdobím
předloni o 13,2 procenta více. Cestovatelé také v regionu
strávili více nocí – téměř 1,28 milionu – což je v meziročním
srovnání o 8 procent více. Přibylo jak domácích, tak i zahraničních turistů. Nejvíce nerezidentů přijelo z Německa, dále
z Ruska a Tchaj-wanu. Za celý rok 2019 zavítalo do kraje
téměř 1,2 milionu turistů, což odpovídá nárůstu v hodnotě
6,8 procenta.
TAB. 1: NÁVŠTĚVNOST HUZ VE 4. ČTVRTLETÍ A ZA CELÝ ROK 2019
Počet hostů
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
říjen
71 692
40 362
112 054
listopad
54 912
32 198
87 110
prosinec
61 834
25 152
86 986
4. Q 2019
188 438
97 712
286 150
Podíl na ČR
7,3 %
4,7 %
6,1 %
rok 2019
719 328
474 227
1 193 555
Podíl na ČR
6,6 %
4,3 %
5,4 %
Počet přenocování
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
říjen
341 470
179 275
520 745
listopad
277 464
141 804
419 268
prosinec
249 997
89 586
339 583
4. Q 2019
868 931
410 665
1 279 596
Podíl na ČR
13,5 %
8,5 %
11,3 %
rok 2019
3 452 823
1 952 150
5 404 973
Podíl na ČR
12,7 %
6,5 %
9,5 %
TAB. 2: MEZIROČNÍ ZMĚNY V NÁVŠTĚVNOSTI HUZ
Přírůstek/Úbytek hostů v %
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
říjen
+16,2
+28,1
+20,2
listopad
+9,3
+2,5
+6,7
prosinec
+11,3
+12,2
+11,6
4. Q 2019
+12,5
+14,5
+13,2
rok 2019
+5,3
+9,0
+6,8
Přírůstek/Úbytek počtu nocí v %
Období
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
říjen
+7,2
+20,2
+11,3
listopad
+5,2
+3,7
+4,7
prosinec
+7,3
+7,6
+7,4
4. Q 2019
+6,6
+11,3
+8,0
rok 2019
+1,2
+6,2
+3,0

Foto: Shutterstock.com

Foto: JCCR
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Karlovarské skiareály hodnotí
zimní sezonu různě
Provozovatelé lyžařských areálů v Karlovarském kraji hodnotí letošní
sezonu různě. Výše položené areály s dobrým zasněžovacím systémem ji považují za vydařenou. Naopak provozovatelé níže položených středisek kvůli výkyvům teplot a častým dešťům považují sezonu za nejhorší za posledních několik let.

Lázeňské domy v Mariánských Lázních

Dobrou sezonu mají letos v menším skiareálu Novako, který je určen zejména pro
rodiny a začátečníky. „Nedávno jsme investovali do zasněžovacího systému a do nové
rolby, ty nám pomohly udržovat sjezdovky.
Areál jsme otevřeli 14. prosince a v provozu jsme měli většinou celý areál, i návštěvnost byla díky tomu velmi slušná,“ řekla
manažerka areálu Pavlína Nováková.

v provozu. Technickým sněhem jsme
museli dosněžovat průběžně celou sezonu. Z těchto důvodů jely v areálu pouze
dva vleky ze tří,“ vysvětlila.

Dobré podmínky pro lyžování letos nabízel největší areál v Krušných horách Klínovec. I přes nepříznivé počasí tam intenzivně zasněžovali technickým sněhem,
a návštěvnost tak byla podle mluvčí areálu Hany Hoffmannové zejména o víkendech vysoká.

mohli vysněžit celý areál. Ovlivnilo to samozřejmě i návštěvnost,“ objasnil. Areál,
který funguje teprve sedm let, bude podle
něj muset investovat do zasněžování.

Provozovatel areálu Plešivec Petr Voráček
považuje letošní sezonu za vůbec nejhorší. „Jsme v červených číslech. Kvůli tomu,
že nebyly mrazy a často pršelo, jsme ne-

Graf 3 PRŮMĚRNÁ DÉLKA POBYTU REZIDENTŮ
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V 4. ČTVRTLETÍ 2019
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Lyžařský areál Skipot v Potůčkách má letos
také vydařenou sezonu. „Máme v provozu
celý areál, daří se nám udržovat sjezdovky
v dobrém stavu. Protože okolní areály tolik
sněhu nemají, o to se nám zvýšila návštěvnost,“ zmínil provozovatel areálu
Marek Plachý.
Naopak nižší návštěvnost měli ve skiareálu na Božím Daru. Podle mluvčí areálu
Julie Juricové je letošek oproti předešlým
rokům slabší. „Hlavním důvodem byly
povětrnostní podmínky. Časté a vydatné
dešťové srážky a silný vítr nám často
znemožňoval udržet sjezdovky a vleky

Podobně hodnotí letošní zimu i provozovatel střediska na Bublavě Jiří Lhota. „Protože se nám nepodařilo zprovoznit hlavní
sjezdovku, chceme letos investovat do jejího zasněžování. Budou tam zasněžovací
tyče, které jsou navíc i ekologické.“
Nepříznivé podmínky byly letos také
ve skiareálu v Aši, který byl v provozu
pouze týden koncem ledna. V Mariánských Lázních se lyžovalo jen na jedné sjezdovce Krakonoška. Provozovatele
níže položených středisek trápily výkyvy
teplot a nedostatek přírodního sněhu.

Text: -red-, -čtkFoto: Shutterstock.com
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Systém pro budování
silné destinace
Jak budovat silnou destinaci? Jak efektivně a smysluplně spolupracovat? Jak vytvořit dlouhodobě
stabilní podmínky pro navazování partnerství, efektivní využívání dostupných zdrojů a udržitelný
způsob rozvoje potenciálu cestovního ruchu? Cílů si v tomto ohledu vytyčil Zlínský kraj na následující
desetiletí hned několik. A jedním z nich je i kategorizace a certifikace destinačního managementu.
Proto si kraj ve zmíněné koncepci definoval celkem tři strategické cíle, pomocí
nichž by chtěl organizaci cestovního ruchu v regionu nastavit. A jako jeden
z mála tuzemských krajů chce v tomto
ohledu spoléhat i na projekt certifikace.

Aktuální situace

Secesní zámek Lešná

Pojďme si nejprve představit, jak v současné době organizace cestovního ruchu v kraji vypadá. Na nejvyšší úrovni
tedy funguje Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy, která je hlavním pilířem řízení cestovního ruchu v kraji.
Organizace byla do certifikace zapojena
prakticky od počátku. Certifikát získala
již 28. 6. 2018, přičemž od 19. 12. 2019
jej má obnoven na další období. CCRVM
tedy stojí na nejvyšší úrovni v rámci
organizace destinačního managmentu
a má na starosti prezentaci cestovního

TAB.: AKTUÁLNÍ SITUACE ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Turistická oblast

Název DMO

Zlínský kraj

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.

krajská

Slovácko

Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu

oblastní

Stav certiﬁkace
26. 8. 2018
obnoveno 19. 12. 2019
27. 9. 2018
obnoveno 1. 3. 2020

Web
www.ccrvm.cz
www.slovacko.cz

Zlínsko-Luhačovicko

Luhačovské Zálesí, o. p. s.

oblastní

25. 7. 2019

www.zlinsko-luhacovicko.cz

DS Valašsko

Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko

oblastní

19. 12. 2019

www.visit-valassko.cz

Kroměřížsko

KROMĚŘÍŽSKO – sdružení pro cestovní ruch, z. s.

oblastní

–

Stejně jako v ostatních krajích, tak i v tom
Zlínském se v minulosti začal pozvolna
budovat systém destinačních managementů. „Vznikal ad hoc a byl v minulých
letech, dá se říci, ve ‚zkušebním období‘.
Pro budoucí období je snaha systém
zefektivnit, stabilizovat, vnést do něj
jasný systém, který pomůže posílit efektivní budování silné destinace Východní
Morava,“ popsala situaci ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy
(CCRVM) Petra Psotková. To ostatně
doporučuje i nová koncepce rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje 2020–2030,

36

Úroveň

kterou vytvořila společnost KPMG. Tato
koncepce si klade několik cílů a jedním
z nich je také jasné nastavení a řízení
cestovního ruchu v kraji. Je dle ní naprosto nezbytné provázat komunikaci a cíle
pro cestovní ruch a také informovat jeho
aktéry ve vybraných lokalitách, kteří
často nemají naplno ujasněnou představu
o tom, jak turismus na svém území propagovat. Důvodů je samozřejmě více
a ne všechny jsou z jejich pozice objektivně ovlivnitelné. Stejně jako třeba nedostatek finančních prostředků, které jsou
z velké části získávány z veřejných zdrojů.

www.region-kromeriz.cz

ruchu celého kraje. „Jejím úkolem je
především koordinace nabídky cestovního ruchu, dále pak rozvíjí strategické
produkty a na základě marketingové
strategie a jednotné komunikace pod
značkou Východní Morava cílí na vhodné
cílové skupiny návštěvníků a zdrojové
trhy. Zároveň vykonává metodickou,
servisní a projektovou činnost pro oblastní DMO za účelem podpory sub-regionálních značek a produktů, které mají
vysokou marketingovou hodnotu,“ uvádí
zmíněná koncepce rozvoje cestovního
ruchu. A přesně to si od certifikace slibuje
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i ředitelka centrály Petra Psotková.
„Domnívám se, že je to dlouhodobý
proces, který má svá pozitiva i negativa.
Je jen otázkou času, aby ukázal, která
stránka převáží,“ doplnila k projektu
a dále přiblížila: „Aktivně se podílíme
na komunikaci a spolupráci v rámci celého našeho regionu, jak s jednotlivými
DMO, představiteli měst a obcí, či soukromým sektorem, s cílem co možná
nejefektivněji pracovat pro náš kraj,
tj. turistický region Východní Morava.“
Na zmíněné oblastní úrovni pak v kraji
v současnosti fungují čtyři další destinační managementy, přičemž doposud byly
certifikovány tři z nich. Jedná se o Region
Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního
ruchu, Luhačovské Zálesí, Sdružení obcí
mikroregionu Vsetínsko a KROMĚŘÍŽSKO –
sdružení pro cestovní ruch, které jako
nejmladší aktuálně certifikát zatím nemá
(více viz tabulka).

společností, možnost výměny zkušeností, problémů i know-how. Což se
ostatně již i děje.
Projekt certifikace považuje za důležitý
krok v oblasti destinačního managementu i Marie Přibylová, destinační manažerka Sdružení obce mikroregionu
Vsetínsko. „Již samotná příprava nás
vedla k zamyšlení se nad našimi aktivitami. Certifikaci vnímáme jako cestu k intenzivní práci na zkvalitňování našich

ukazuje podíl certifikovaných DMO
na území Zlínského kraje, zatím se jim to
přese všechny potřebné úkony a kroky
úspěšně daří. Některé z nich navíc uznávají, že proces může zároveň přinést
i něco nového. „Při přípravě na certifikaci
jsme si uvědomili, v čem se může naše
organizace zlepšit. A snaha dělat věci
lépe se odráží na kvalitě služeb. Samotná
certifikace pak již složitá nebyla. Pro
žadatele o certifikaci je připraven detailní
manuál, který srozumitelně provází celým

MAPA DMO ZLÍNSKÉHO KRAJE

Vsetín
Kroměříž
Zlín

DS Valašsko
Slovácko
Kroměřížsko
Zlínsko–Luhačovicko

V čem certifikace pomáhá
Dá se říci, že polovina destinačních
managementů má s certifikací vcelku
čerstvou zkušenost. Dvě z nich ji získaly v průběhu druhé poloviny loňského
roku. Výjimku tvoří krom CCRVM i oblast Slovácko, která se rozkládá na území dvou krajů, tudíž pro ni nebylo úplně
nejsnazší se se splněním všech kritérií
vyrovnat. Přesto má certifikát udělen
již od 27. 9. 2018. Zpočátku viděli zástupci destinační společnosti projekt
spíše pozitivně. „Certifikaci jsme vnímali jako určitou prestiž, ocenění dlouholeté práce v regionu a výborných
výsledků. Také ukotvení v systému
cestovního ruchu na celorepublikové
úrovni sehrálo svou roli, jiná metrika
doposud neexistovala. V neposlední
řadě se pro nás otevřela dotační možnost v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, což umožňuje
další investice do rozvoje, které si DMO
z běžných rozpočtů dovolit nemohou,“
řekla Lenka Durďáková, tajemnice Regionu Slovácko – sdružení pro rozvoj
cestovního ruchu. V rámci tohoto procesu však dle ní došlo ke vzniku destinačních managementů i tam, kde přirozené vztahy nejsou. Zároveň Lenka
Durďáková připustila, že si od certifikace slibuje mnoho pozitivního. Především pak to, že může zajistit společná
setkání certifikovaných destinačních

Uherské Hradiště

Zdroj map: Shutterstock.com
Zdroj dat: CCRVM, zpracování vlastní

služeb a produktů. Jejím největším přínosem pak je určitě zdokonalení interních
procesů, které můžou naše produkty
zkvalitnit. A napomáhá nám i zefektivnit
koordinaci aktérů cestovního ruchu napříč regionem Valašska,“ dodala.

Kde bylo potřeba nejvíce práce
Obě oslovené zástupkyně destinačních
společností se shodují, že příprava na certifikaci však vyžadovala poměrně značné
úsilí. „Proces je pro organizace o jednom
až dvou zaměstnancích administrativně
i funkčně náročný. Z požadavků, které
certifikace na DMO klade, vyplývá neskutečná profesionalizace. Při tomto personálním obsazení však občas nemusí být
jednoduché požadavkům vyhovět, protože certifikace požaduje jiná kritéria, než
aktuálně řešíme v Regionu,“ připustila
tajemnice regionu Slovácko. Destinační
společnosti se tak musejí s celým procesem vyrovnávat jak nejlépe mohou. A jak

procesem certifikace,“ podotkla destinační manažerka Valašska.

Jak to bude dál
„V celém systému certifikace je nutné si
uvědomit, že jedna věc jsou napsaná
doporučení, ale druhá věc je realita, kterou
nám následně ukazuje trh či aktéři cestovního ruchu,“ připustila ředitelka CCRVM.
Optimistická představa a vize je, že pokud
se má do budoucna naplnit očekávání
koncepce rozvoje cestovního ruchu, měly
by do roku 2030 v regionu kromě již existujících DMO vzniknout ještě alespoň dva
certifikované lokální managementy. Důležité ale dle Petry Psotové je, že zájem
z řad samospráv či soukromého sektoru
zapojit se do takto definovaných struktur,
iniciativ i organizací rozhodně je.

Text: Gaja Koláčková
Foto: Shutterstock.com
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Každý turista je svým způsobem náročný
Když se řekne východní Morava, lidé si obvykle vybaví barevný folklor, tradice, krásnou přírodu, slivovici a pohostinnost. Poslední dobou sem míří jak tuzemští hosté, tak cizinci, nabaženi cvrkotu velkoměst. Zajímalo nás, zda
má region Východní Morava co nabídnout dnešním náročným cestovatelům.
Na začátek uveďme, že pojem „náročný“
je velmi individuální. Pro Eduarda Bláhu,
generálního ředitele Lázní Luhačovice a Léčebných lázní Jáchymov, není náročnost
spojena s množstvím peněz. „Všichni hosté
jsou svým způsobem nároční. Mají vlastní
představu o službách a důvod, proč k nám
přijíždějí,“ objasňuje. Movitější klientela
podle něj nemá příliš času na odpočinek,
a proto volí spíše kratší pobyty (2–3 noci),
doplněné dražšími procedurami, jako jsou
wellnessové masáže nebo rituály.

nehledá jen pětihvězdičkový hotel s dobrým jídlem. V dnešní době se cení celková
atmosféra daného zařízení.“

Pro každého něco
Na východní Moravě si na své přijdou milovníci wellness a romantiky, i ti, kdo preferují aktivnější vyžití. Čím dál více návštěvníků
ze zahraničí včetně z asijských zemí, objevuje krásy jedinečného arcibiskupského zámku
s komplexem nádherných zahrad v historické Kroměříži, zapsaných na seznamu světo-

„Nabízíme ubytování v prezidentském
apartmá a atraktivní pobytové balíčky,“
dodává Bláha. Během Wellness týdnu
EXKLUZIV v hotelu Alexandria je například
možné zažít „best of“ od koupele v přírodní
minerální vodě přes masážní rituály a wellness ve stylu starořímských lázní až po slavnostní večeři ve Francouzské restauraci.
Vyhledávaným zážitkem je přírodní uhličitá
koupel v původní „zlaté vaně“ v hotelu Jurkovičův dům. Mezi místní nejprestižnější
akce patří tradiční reprezentační lázeňský
ples. V případě léčebných samopláteckých
pobytů se počet dní návštěvy prodlužuje,
většinou na 2 týdny. Klasická relaxační
dovolená bývá týdenní. K opakovaným
pobytům motivuje slevová knížka s kupóny
se zvýhodněnými cenami procedur a služeb.

Maximální pohodlí

Cení se celkový dojem
Právě tyto luxusní relaxační možnosti jsou
velkým lákadlem Zlínského kraje, zvláště
pak Valašska nebo lázeňského města
Luhačovice. „Léta zkušeností mi umožnila
udělat si obrázek o movité klientele,
o způsobu jak se k ní chovat a jaké do detailu připravené služby nabídnout,“ uvádí
Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (CCRVM).
Deset let s rodiči vlastnila a provozovala
rodinný hotel v zámku v Napajedlích.
„Babičky si vychutnávaly kávu na zámecké
terase, rodiny s dětmi procházely komnatami zámku, páry zde trávily víkendy u příležitosti výročí svatby… Další část tvořili
lidé, kteří se rádi nechali hýčkat se vším
všudy – v nadstandardním pokoji, s delikatesním jídlem nebo v rámci netradiční
oslavy.“ Turisté, vyhledávající standardní či
lepší služby, jsou z jejího pohledu specifičtí
a zajímaví a Zlínský kraj je připravený plnit
jejich tužby a očekávání. „Náročný turista

40

vého dědictví UNESCO. Velice oblíbený je
také Baťův kanál, umožňující kombinovat
plavbu na lodi s cyklistikou. „Co se týče
ubytovacích služeb na top úrovni, určitě stojí
za zmínku hotel Augustiniánský dům,
o němž se v médiích psalo, že naučil Pražáky jezdit za luxusem na Moravu,“ doplňuje
ředitelka CCRVM. Kromě Čechů, kteří tvoří
většinu návštěvníků regionu Východní Morava, přibývá slovenských a německy mluvících turistů. Izraelci a Rusové si oblíbili lázeňské Luhačovice.

Lázeňský ráj
„Nejvíce nás těší, že se naši hosté vracejí.
Není výjimkou ani dvacátý nebo třicátý
léčebný, relaxační nebo wellnessový pobyt,“
říká generální ředitel Lázní Luhačovice
Eduard Bláha. „Máme pravidelné hosty
i v seniorském věku, kteří přijíždějí několikrát ročně.“ Luhačovice se svým geniem loci
jsou destinací s komplexními službami,
oslovující i tu nejnáročnější klientelu.

Osobní přístup v péči o náročného turistu
zastává Tomáš Blabla, generální ředitel
Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích.
„Klademe důraz na komfort, osobní péči,
vstřícnost a rodinnou pohodu. Hostům se
snažíme vyhovět s individuálními požadavky, které se nejčastěji týkají stravy. Nezapomínáme ani na zdánlivé detaily, jako je
špičková péče v našich wellnessových
centrech.“ Tuzemská klientela převládá,
díky blízké hranici však přibývá Slováků,
kteří o víkendech tvoří 80 procent jednodenních wellnessových návštěvníků. Vlastní
vířivka, infrasauna nebo krb na pokoji?
I to je možné si užít v typické valašské obci
v Beskydech, konkrétně v hotelech Horal
nebo Lanterna. Po velkorysém šestichodovém degustačním menu v zážitkové restauraci Vyhlídka už si stačí jen vybrat ten
pravý polštář na spaní z netradičního „polštářového menu“. „Hosté nechtějí pouze
bydlet. Rádi si připlatí za další služby, jako
jsou golf nebo masáž. Často tak utratí i několik tisíc korun navíc. Když už se lidé rozhodnou, že vyrazí za odpočinkem, chtějí si
ho dopřát naplno, bez ohledu na finanční
náročnost,“ uzavírá Tomáš Blabla.

Text: Renata Kučerová
Foto: Shutterstock.com
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REGION MĚSÍCE
ZLÍNSKÝ KRAJ

Východní Morava má smělé cíle

[

ADVERTORIAL

]

Zlínský kraj, jehož území je vnímáno jako turistický region Východní Morava, dosáhl v minulém roce (2019)
poprvé návštěvnosti překračující hodnotu 800 000 hostů.
Pohled na statistiku
návštěvnosti Zlínského kraje z hlediska počtu hostů a jejich přenocování
za rok 2019 přinesl
uspokojení, ale je
současně výzvou
pro všechny aktéry
cestovního ruchu,
aby pozitivní trendy
pokračovaly. Jak
počty hostů, tak jejich přenocování rostou několik let. Týká se to tuzemců i nerezidentů. Bez ohledu na to, že dynamika růstu zahraničních hostů je dlouhodobě vyšší než u tuzemců, stále platí to, že
turistický region Východní Morava je
vyhledávaný především tuzemskými
hosty – na ně připadá 87 procent všech
ubytovaných. Ze zahraničí nejčastěji
přijíždějí obyvatelé Slovenska, Polska,
Německa, Rakouska a Itálie.

„Jsme rádi, že Východní Morava, tedy
turistický region Zlínského kraje, je vyhledávanou turistickou destinací a cestovní
ruch se zde stal jedním z důležitých odvětví. Zlínský kraj zřídil Centrálu cestovního
ruchu Východní Moravy k podpoře cestovního ruchu na svém území, takže je
na nás, abychom hledali cesty, jak region
s co nejvyšší efektivitou propagovat a vytvářet o turistické nabídce pozitivní povědomí. Od roku 2018 jsme změnili marketingovou koncepci a prezentaci regionu,
což se postupně pozitivně projevuje jako
správný krok. Cestu vidíme v jasně nastavené integrované marketinkové komunikaci založené na prezentaci zajímavých
komplexních produktů konkrétním cílovým
skupinám. Domnívám se, že pro nadcházející roky má cestovní ruch ve Zlínském
kraji před sebou dvě výzvy. Jednou z nich
je prodloužení délky pobytu hostů v regionu. Není to snadný úkol, zvláště když
trendy z posledních let ukazují, že dnešní

cestovatelé preferují více kratších dovolených v tuzemsku a na dlouhé cesty se
vydávají do zahraničí. Druhou výzvou je
dosažení milionu hostů, to znamená přilákat k návštěvě regionu dalších zhruba
200 000 návštěvníků. Když se před 5 lety
podařilo překročit dvoumilionovou hranici
počtu přenocování, mohlo by se za 5 let
dosáhnout sedmiciferného čísla i u počtu
hostů,“ říká Petra Psotková, ředitelka
Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, a dodává: „Jsem optimistkou i v dalším
vývoji aktuální epidemie koronaviru. Věřím, že se situaci podaří zvládnout a obyvatelé ČR budou vyhledávat destinace,
které nabídnou kvalitní podmínky pro
tuzemskou dovolenou.

Text a foto: CCRVM

Divadlo pomáhá společně s podnikateli. Přidejte se i vy!
Souboj s pandemií koronaviru nedává mnoha profesím možnost pracovat, natož chodit za kulturou. Naštěstí se dají
najít nové, kreativní a užitečné alternativy. Během dvou dnů vznikl ve spolupráci partnerů, mezi nimiž jsou COT media,
Hudební divadlvo Karlín, TVCOM.cz a Hospodářská komora České republiky, charitativní projekt Hudební divadlo Karlín
ŽIVĚ. Jeho smyslem je pomoci seniorům a lidem, kteří o ně pečují, ale i všem ostatním „v první linii“.
Projekt spojuje umělce a podnikatele. Jeho
základní myšlenka je prostá: Když nemohou lidé do divadla, může divadlo za lidmi
domů prostřednictvím moderních technologií. A nejenže takový projekt může přinést v současných složitých dnech trochu
pozitivní nálady a energie, ale může i pomoci! Základem projektu je originální kulturní program streamovaný na internetu
(www.hdk.cz). Technickým garantem je
jméno společnosti TVCOM.CZ, která je největším poskytovatelem streamů v ČR a vedle sportu se začíná věnovat i kultuře. První
stream z jeviště Hudebního divadla Karlín,

který obstarali Václav Noid Bárta s Ivou
Pazderkovou, byl odvysílán v pátek 27. března a od té doby pokračují streamy každý
pátek a každou sobotu vždy od 20 hodin.
Výtěžek z projektu, který tvoří dobrovolné
příspěvky za sledování streamu, bude primárně použit na nákup zdravotnických
potřeb a materiálu pro seniory v léčebnách
dlouhodobě nemocných, v seniorských
domovech a v domovech s pečovatelskou
službou. Rozdělování pomoci bude v jednotlivých krajích koordinováno s radními
pro sociální péči.

UVÍTÁME I VAŠI POMOC!
Chcete se zapojit? Možnosti spolupráce a podpory projektu s vámi ráda projedná jednatelka
COT media Gabriela Ben Ahmed – pište na
gabriela.benahmed@cot.cz.

Projekt ale vytváří platformu i pro širší
rámec pomoci, do níž se mohou zapojit
především podnikatelé. Už nyní je v projektu angažováno mnoho významných firem,
další se vstoupit chystají. Díky nim jsou
dnes k dispozici nejen rozvážková auta, ale
také například palety inkontinenčních plen,
sirupy, káva, sušené ovoce a mnohé další.
Senioři si však zaslouží a potřebují mnohem
více… A s vhodnou pomocí určitě nezapomeneme ani na nemocniční a zdravotnický
personál, který má náš hluboký obdiv!
-red-
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Satelitní účet cestovního ruchu za rok 2018
Cestovní ruch v roce 2018 tvořil 2,9 % HDP České republiky a pracovalo v něm necelých 241 000 osob. Celková
spotřeba vnitřního cestovního ruchu na území České republiky ve stejném roce dosáhla hodnoty 295 mld. Kč.
Vyplývá to z aktuálních dat Satelitního účtu cestovního ruchu (TSA), které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Spotřeba návštěvníků
podle struktury

Graf 2 STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI
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V CESTOVNÍM RUCHU
PODLE ODVĚTVÍ V ROCE 2018

Celková spotřeba vnitřního cestovního
ruchu je souhrnným ukazatelem poptávky
všech návštěvníků, kteří tráví svou dovolenou v Česku. Vyjadřuje celkový objem výdajů za cestovní ruch v národním hospodářství (tj. všechny výdaje realizované za účelem cestovního ruchu v České republice).
V roce 2018 dosáhla hodnoty 294,7 mld. Kč,
což bylo v meziročním srovnání o 0,8 %
více. Zároveň jde o nejlepší výsledek od začátku sledování v roce 2003.
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přijíždějí i za kulturními či gastronomickými zážitky nebo za kongresovou turistikou. Nejvíce peněz vydají nocující turisté,
kteří u nás v průměru denně utratí přes
2 000 Kč. Nelze však pominout, že tři
z pěti osob přijely do Česka jen na jeden
den. Naopak čeští občané realizovali téměř 86 milionů cest v tuzemsku a 13 milionů cest do zahraničí.

Význam cestovního ruchu
pro českou ekonomiku
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Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Příjezdový cestovní ruch tvořený zahraničními návštěvníky tvořil více než 57 %
(168,5 mld. Kč). Zbývající dvě pětiny finančních prostředků generovali tuzemští
návštěvníci prostřednictvím domácího
cestovního ruchu (126,2 mld. Kč). Ve struktuře spotřeby vnitřního cestovního ruchu
převládaly v roce 2018 podobně jako
v ostatních letech výdaje na zboží (27 %).
Sem patří potraviny a nápoje zakoupené

54
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S rostoucím počtem zahraničních i domácích návštěvníků se zvyšuje význam cestovního ruchu pro české hospodářství.
Hrubá přidaná hodnota v tomto sektoru
činila 132 mld. Kč, přičemž 74 % z toho
připadlo na odvětví charakteristická pro
cestovní ruch. Především služby ubytovacích zařízení, pohostinství, odvětví osobní
dopravy, cestovní kanceláře, kulturní,
sportovní a jiné rekreační služby.

Graf 1 SPOTŘEBA VNITŘNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU PODLE TYPU NÁVŠTĚVNÍKA
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TAB.: HLAVNÍ MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

Ukazatel

nc

v obchodech, tabákové výrobky, oděvy
a oblečení, oblíbeným sortimentem zůstalo i sklo, výrobky ze skla, keramika,
porcelán a nezřídka luxusní zboží. Zahrnuty jsou v této kategorii rovněž útraty
za pohonné hmoty.

V roce 2018 zaměstnával cestovní ruch
240 600 osob, což bylo meziročně o 0,7 %
více. Zaměstnanci tvořili 82 % a sebezaměstnané osoby podnikající v oboru 18 %.
Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství
činil 4,4 %. V turismu tedy pracoval každý dvaadvacátý Čech.
-ČSÚwww.czso.cz

Českou republiku v roce 2018 navštívilo
36,3 milionu cizinců, kteří obdivují především naše památky a přírodu, ale rádi
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Třetí a čtvrtá vlna EET pro infocentra – předprodej vstupenek
Letos bude spuštěna 3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb (EET). Informační centra provozovaná městy, obcemi
a jejich příspěvkovými organizacemi jsou zbavena povinnosti elektronické evidence tržeb. Problém může nastat
s komisním prodejem, kdy je ze zákona zodpovědným k evidenci tržeb koncový prodejce. Dotázali jsme v té souvislosti vstupenkové předprodejní portály a zde přinášíme jejich vyjádření.
• Colosseum: „Tržby jsou evidovány na pořadatele, který akce pořádá nebo na nás
jako provozovatele vstupenkové sítě.
Prodejní místa nemusejí nic řešit ani se
hlásit k EET.“
• Ticketstream: „EET partnerské pobočky
nebudou muset řešit, vše bude probíhat
v našem systému a pod naší správou –
EET kódy budou automaticky zobrazovány
na samotných vstupenkách a generovány
a evidovány budou jménem Ticketstream.“
• Ticketlive (Ticketpro): „Pobočkám (provozovaným především městy a obcemi)
vystavíme dodatek ke smlouvě, ve kterém si ujasníme, že pobočka bude pouze prostředníkem a bude pověřovat
náš subjekt, abychom tržbu zaevidovali
(dle § 9 ZoET). TIC tak na místě provedou
klasický prodej vstupenky, a když bude
platba probíhat v hotovosti, platbu zaevidujeme sami (rozpoznáme to v prodejním systému).“

• Ticketportal: „EET bude na vstupenkách
automaticky tištěna s naší hlavičkou
a evidenci v EET, tedy (TIC zbavené
povinnosti k EET) nemusí mít EET a ani
vést evidenci.“
• Ticket Art: „Veškeré hotovostní tržby
za prodeje vstupenek realizované prostřednictvím prodejního a rezervačního
systému OVEx Tickets (dále ‚Systém‘)
budou evidovány a hlášeny finančním
orgánům společností TICKET ART PRAHA, s. r. o. (na základě tzv. nepřímého
zastoupení konkrétního pořadatele /
produkce). Při prodeji vstupenky prodejcem dojde k automatické evidenci hotovostní tržby Systémem s tím, že na posledním předtisku vstupenky bude vytištěna účtenka s FIK kódem. Prodejci musejí pouze počítat s tím, že při zakládání
vstupenkových archů do tiskárny bude
potřeba jeden vstupenkový předtisk navíc
za účelem vytištění účtenky.“

• Vstupenky na akce příspěvkových organizací města/obce: TIC zbavené povinnosti k EET nemusí evidovat, stejně
nemusí evidovat i školám na jejich akce,
plesy či koncerty.

DALŠÍ SOUVISLOSTI A POSTŘEHY:
● Pro TIC zbavená povinnosti k EET: pokud se
vstupenky na akce různých pořadatelů (z místa
či blízkého okolí) koupí přímo jako zboží,
nepodléhá to EET, tak jako např. nákup a prodej
suvenýrů,
● EET se nevztahuje na platby kartou, ani
fakturou, tedy převohdním příkazem,
● SAZKA: neloterijní činnost bude ošetřena tak,
že hlášení odejde přímo z terminálu, zákazník
dostane ke klasickému potvrzení z terminálu
ještě jedno potvrzení EET.
materiál připravil:
Mgr. Jan Matouš,
sekretariát A.T.I.C. ČR
www.aticcr.cz, www.facebook.com/aticcr

Juniorský národní tým AKC ČR: medaile z kuchařské olympiády!
25. kuchařská olympiáda IKA 2020 se konala v německém Stuttgartu. V kategorii juniorských národních týmů se setkalo
24 týmů talentovaných kuchařů do 25 let z celého světa. Česká reprezentace ze soutěže přivezla zlato, stříbro a bronz.
IKA Buffet – bronz
Český tým soutěžil 15. února v kategorii
IKA Buffet – studené i teplé pokrmy pro
12 lidí, které se nejen aranžovaly a fotografovaly, ale nově také ochutnávaly. Velkou
roli sehrála prezentace kapitána týmu
Vojtěcha Petržely a samozřejmě vzhled

tříchodové menu pro 60 návštěvníků restaurace národů, kde pokrmy byly servírovány u stolu. Porotci hodnotili řadu kritérií
včetně výtěžnosti surovin nebo dodržování
hygieny při přípravě. Tým vybojoval stříbrnou medaili.

Individual Live Carving – zlato
Vojtěch Petržela získal v prestižním vyřezávání z ovoce a zeleniny zlatou medaili
a celkově se umístil na 3. místě na světě.

Trénink a přípravy

pokrmů, kombinace vůní a rozmanité chutě. Juniorský národní tým AKC ČR získal
bronzovou medaili.

Restaurant of Nations – stříbro
Nejnáročnější klání čekalo tým 17. února
v kategorii Restaurant of Nations – teplé

Vedení Juniorského národního týmu AKC
ČR se v roce 2017 ujala sehraná dvojice
šéfkuchařů. Manažerem se stal Marek
Svoboda, executive chef a vedoucí Gastrostudia Bidfood, certifikovaný komisař
WACS, který se kuchařských olympiád IKA
účastnil coby komisař. Kapitánem se stal
Lukáš Uher, executive chef Bonduelle,
šéfkuchař ústecké Větruše a dlouhodobý
člen Gastro Teamu Bidfood. V týmu pra-

cuje například Vojtěch Petržala, trojnásobný vítěz kategorie kuchař/kuchařka,
nebo Vladyslav Rjasnyj, vítěz kategorie
cukrář/cukrářka.
Na IKA 2020 tým trénoval dva roky v Gastrostudiu Bidfood, v Národním zemědělském muzeu i v rámci řady veřejných akcí
v Česku i zahraničí, aby si prověřil dovednosti, souhru, přípravu surovin i náčiní
v různých kuchyních a prostorech. V listopadu 2019 byl Juniorský národní tým
AKC ČR ohodnocen stříbrnou medailí a prvním místem v kategorii Chef’s Table na kuchařské soutěži ve slovinské Lublani.
Více na https://narodnitymkucharu.cz.

Text a foto: Marek Svoboda
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Jaké dopady má COVID-19
na turismus a jak je překonat?

www.icot.cz
Sledujte denně nové zprávy
pro profesionály z cestovního ruchu
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