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Personální zajištění agentury
centrála Česká republika

stav k prosinci 2018

ŘEDITELKA CZECHTOURISM

Monika Palatková
ředitelka

Iva Kořínková
asistentka ředitelky

Ewald Smrčka
interní audit

Renata Kasalová
vedoucí tiskového
oddělení

Jana Valentová
vedoucí oddělení eventy

Veronika Jeřichová
manažer oddělení eventy

Michaela Klofcová
manažer tiskového
oddělení
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FINANCE A FACILITY MANAGEMENT

Ilona Šotkovská
účetní / pokladní

Jan Špilar
ředitel odboru FFM

Jana Nová
správce rozpočtu

Jana Kozáková
vedoucí finančního
oddělení/ hlavní účetní

Jitka Ulrichová
finanční účetní

Iva Vyšínová
finanční účetní

Dana Soukupová
finanční účetní

Dagmar Šnoblová
koordinátor administrace
zahraničních zastoupení

Tomáš Herák
manažer administrace
zahraničních zastoupení

Anna Ríšová
manažer edice distribuce

Eva Valentová
správce skladu

Jaroslav Valenta
správce objektu a údržba

Miroslav Trňáček
manažer technické správy

Lenka Špačková
vedoucí oddělení
koordinace veřejných
zakázek a interního řízení

Iva Filipová
manažer oddělení
koordinace veřejných
zakázek
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STRATEGIE A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Andrea Jirglová
vedoucí / ředitelka odboru
strategie a marketingové
komunikace

Tereza Matějková
vedoucí oddělení veletrhů

Pavla Blažková
manažer veletrhů

Tomáš Seidl
vedoucí oddělení edice

Filip Procházka
manažer edice

Lukáš Wisla
manažer marketingu
/social media/

Štěpánka Orsáková
manažer oddělení on-line
distribuce

Lucie Dvořáková
manažer oddělení on-line
distribuce
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REGIONÁLNÍ PARTNERSTVÍ A VZTAHY B2B

Aleš Pangrác
ředitel REGP

Jana Houšková
manažer oddělení
Czech Convention
Bureau / asistentka ředitele

Martin Šlajchrt
produkt manažer aktivní
turismus

Miroslav Klusák
vedoucí oddělení produkt
management

Zdeněk Giormani
vedoucí oddělení Czech
Convention Bureau

Petr Kuklík
manažer oddělení Czech
Convention Bureau

Jan Kratochvíl
vedoucí oddělení
informačních center

Marie Juránková
manažer oddělení
informačních center

Adéla Pilařová
vedoucí oddělení
udržitelnost projektů
a Český systém kvality
služeb

Lenka Davidová
manažer oddělení
udržitelnost projektů
a Český systém
kvality služeb

Hana Zajíčková
manažer oddělení
udržitelnost projektů
a Český systém
kvality služeb
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INSTITUT TURISMU

Markéta Vogelová
ředitelka odboru
Institut turismu

Soňa Machová
vedoucí oddělení
marketingový výzkum

Jan Otava
manažer oddělení
marketingový výzkum

Michal Schneider
manažer oddělení
marketingový výzkum

ZAHRANIČNÍ ZASTOUPENÍ A ON-LINE DISTRIBUCE

Klára Vysloužilová
ředitelka odboru
zahraniční zastoupení
a on-line distribuce

Jana Soukalová
vedoucí oddělení press
a fam tripů

Jana Hauserová
manažer oddělení press
a fam tripů

Katarína Štafenová
manažer pro mezinárodní
marketing

Mahulena Drakselová
manažer pro mezinárodní
marketing

Marek Kroutil
manažer pro mezinárodní
marketing

Veronika Janečková
vedoucí oddělení
management
zdrojových trhů

Aneta Šenová
manažer oddělení
vzdělávání a projekty R&D
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Personální zajištění agentury
zahraniční zastoupení

stav k prosinci 2018

Lukáš Pokorný
Čína – Šanghaj

Martina Cílková
Japonsko

Michaela Claudino
USA s působností
pro Kanadu

Jan Urban
Čína – Hongkong s působ
ností pro Taiwan, Austrálii,
Singapur, Malajsii,
Indonésii, Thajsko

Štěpán Pavlík
Čína – Peking

Michal Procházka
Jižní Korea s působností
pro Filipíny

Petr Lutter
Mexiko s působností
pro Brazílii, Argentinu,
Kolumbii, Peru, Chile

Roman Procházka
Rusko – Jekatěrinburg
s působností pro asijskou
část Ruska a Kazachstán

Alena Kudílková
Rusko – Moskva s působ
ností pro evropskou
část Ruska, Bělorusko
a Ázerbájdžán

Marie Muchová
Francie

Ivana Bílková
Polsko s působností
pro Litvu a Lotyšsko

Katarína Hobbs
Velká Británie s působností
pro Irsko

Markéta Lehečková
Španělsko

Nora Gill
Slovensko

Yvette Polasek
Rakousko s působností
pro Švýcarsko

Markéta Chaloupková
Německo

Luboš Rosenberg
Itálie

Petra Koorn-Palečková
Holandsko s působností
pro Benelux

Lucie Vallin
Švédsko s působností
pro Dánsko, Norsko,
Finsko
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Organizační struktura
Ředitelka

Rada pro strategii

Kancelář
ředitele

Interní
audit

Eventy

Tiskové
oddělení

Organizace a vedení interních
i externích pracovních skupin,
mezioborová spolupráce
–
Partnerská spolupráce
s mezinárodními i regionálními
eventy
–
Organizace a vedení všech
složek agentury
–
Strategické řízení a plánování
–
Interní audit
–
Korporátní mediální komunikace

Činnosti agentury CzechTourism zajišťuje 65 zaměstnanců na tabulkových místech (prosinec 2018).
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Finance
a facility
management

Strategie
a market.
komunikace

Regionální
partnerství
a vztahy B2B

Institut
turismu

Zahraniční
zastoupení

Kancelář FFM

Kancelář STM

Kancelář REGP

Kancelář IT

Kancelář ZZ

Finanční oddělení,
administrace ZZ

Marketingová
komunikace

Produkt
management

Marketingový
výzkum

Management
zdrojových trhů

Koordinace VZ
a interní řízení

Veletrhy

Czech Convention
Bureau

Vzdělávání
a projekty R&D

ZZ – reprezentace

Technická správa

Edice

Informační centra

On-line distribuce

Udržitelnost
projektů a ČSKS

Koordinace veřejných
zakázek, řízení rozpočtu,
finanční a účetní operace
–
Technická správa a facility
management, personální
a mzdová agenda
–
Spolupráce s kontrolními
orgány včetně přípravy
podkladů
–
Zajišťování zveřejňova
cích povinností v souladu
s předmětnými zákony
–
Evidence a administrace
zahraničních zastoupení
–

Technické zabezpečení
provozu

Ediční aktivity, fotopro
dukce, kooperace při gra
fických a tiskových pracích
–
Supervize činností
marketingové komu
nikace ZZ
–
Marketingové plánování
a strategie krátkodobého,
střednědobého a dlouho
dobého charakteru
–
Vývoj komunikační strate
gie a kreativního konceptu,
jeho exekuce a zajištění
mediálního pokrytí
–
Spolupráce při produktové
komunikaci, zajištění part
nerské komunikace, vývoj
mezioborového brandingu
značky Česká republika
–
Zajištění a realizace
oficiálních prezentací
České republiky na
veletrzích, spolupráce při
realizaci veletrhů organ
izovaných zahraničními
zastoupeními, realizace
produktových veletrhů

Zajišťování partnerství
s regiony, veřejnými
i soukromými subjekty
–
Komunikace
produktových linií
cestovního ruchu
–
Koordinace marke
tingových a obchodních
aktivit pro oblast MICE
–
Provoz a certifikace
turistických informačních
center
–
Realizace odborných
seminářů, workshopů
a školení
–
Zajištění věcné realizace
projektu ČSKS a projektů
v udržitelnosti

Press tripy
a fam tripy

Sledování vývoje
cestovního ruchu v ČR
i v zahraniční
–
Spolupráce s akade
mickou sférou a sdílení
datových výstupů
–
Sledování trendů
v cestovním ruchu,
identifikace strategických
příležitostí a hrozeb
–
Podpora vzdělávání
v cestovním ruchu
–

Řízení aktivit mezinárodní
sítě 23 zahraničních
zastoupení
–
360° destinační
marketing na více než
40 světových trzích
–
Servis pro české
podnikatele, regiony
a zahraniční partnery
–

Vyhodnocování
efektivnosti a přínosů
činnosti agentury
CzechTourism,
Monitoring KPI’s
–
Analytické projekty,
tvorba metodik a metrik

Realizace press a fam
tripů
–

Tvorba tematických
itinerářů a spolupráce
s filmovými štáby
–

Propagace České
republiky v rámci projektů
mezinárodní spolupráce –
V4 a meziresortních
projektů – ekonomická
diplomacie
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Poděkování
partnerům
Monika Palatková
ředitelka

Vážení kolegové a partneři,
agentura CzechTourism, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky, působí v oblasti cestovního
ruchu jako proklientsky zaměřená marketingová agentura,
jejímž hlavním cílem je propagace České republiky jako
turisticky atraktivní destinace. K tomu využíváme značky Česko
země příběhů – Czech Republic Land of Stories. Mezi základní
cíle patří také posilování konkurenceschopnosti a prestiže
značky „Česká republika“.
Agentura CzechTourism již tradičně spolupracuje s mezinárodními, národními i regionálními partnery, podporuje významné
kulturní i sportovní eventy. Připravujeme odborné semináře,
workshopy a školení. Institut turismu sleduje vývoj a trendy
cestovního ruchu v České republice i zahraničí, spolupracuje
s akademickou sférou a vyhodnocuje efektivnost a přínos
činností agentury pro cestovní ruch České republiky.
Řídíme aktivity mezinárodní sítě 23 zahraničních zastoupení,
která realizují 360 ° destinační marketing na více než 40 světových trzích. Zaměřujeme se na produktový management a zlepšování kvality služeb v oblasti cestovního ruchu. Realizujeme
projekt Český systém kvality služeb. Podporujeme a iniciujeme
marketingové a obchodní kroky v oblasti MICE. Spolupráce
s veřejnými i soukromými subjekty a obchodní partnerství
v Česku i v zahraničí jsou naším předním zájmem.
V minulých letech jsme iniciovali vznik platformy Touchpoint,
díky níž ve spolupráci s našimi partnery mj. pomáháme rozvíjet
přímá letecká spojení ze strategických a bonitních trhů. Stali
jsme se sedmým členem Týmu Česko, projektu zaměřeného
na podporu podnikatelů v ČR.
Rok 2018 se nesl ve znamení výročí sta let česko-slovenské vzájemnosti, zajistili jsme marketingový background k meziresortnímu vládnímu projektu Připomínek a oslav významných výročí
roku 2018. Téma společné historie Čechů a Slováků se objevilo
v rámci celého portfolia našich marketingových nástrojů,
Slovensko se stalo partnerskou zemí námi pořádaného festivalu
Tourfilm i naším stěžejním partnerem pro dané oslavy.
V letech 2019–2021 budeme propagovat Českou republiku
prostřednictvím kampaně „Like a Czech“. Hlavním komunikačním tématem budou města, coby brány do regionů,
do kterých cílíme marketingové aktivity naší centrály i našich
zahraničních zastoupení.
Děkuji vám za spolupráci v roce 2018!
Monika Palatková
Ředitelka agentury CzechTourism
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Factsheet
příjmy z cestovního ruchu
162 miliard Kč
AVE: 3 201 759 205 Kč
OTS: 5 171 242 513 zobrazení kampaní
počet mediálních výstupů: 6 199
počet fanoušků na sociálních
sítích: 1 523 849

Cestovní ruch 2018 v číslech:

26,8

mil.
přenocování
zahraničních
turistů v HUZ.

63 %

10,6 mil.

zahraničních
turistů
přijíždí do
Prahy.

příjezdů
zahraničních
turistů v HUZ.

7.

nejbezpečnější
země světa dle
Global Peace
Index.

¾

3,5

1/3

zahraničních
hostů tvoří
turisté ze
sousedních
zemí.

dne
je průměrná
doba pobyto
zahraničních
hostů.

Téměř
zahraničních
turistů jsou
Evropané.

31 %

zahraničních
turistů přijíždí
v hlavní sezoně
(07–09).

4,7 %

meziroční
nárůst příjezdů
zahraničních
turistů
(2018/2017).

AVE = cena publikovaného příspěvku, kdyby byl umístěn do stejného média
jako inzerát
OTS = kolikrát měli obyvatelé starší 15 let možnost přečíst, zhlédnout či
vyslechnout konkrétní příspěvky v průběhu sledovaného období
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Korporátní projekty
agentury CzechTourism
Akce a projekty, které agentura zřizuje a pořádá
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Fórum
cestovního ruchu
Nové cesty a trendy v marketingu cestovního ruchu byly tématem
osmého ročníku Fóra cestovního ruchu. Odborné přednášky doplnily
druhý den Fóra již tradiční workshopy.
Konferenci zahájil hejtman Královehradeckého kraje
Jiří Štěpán a ředitelka Institutu turismu Markéta
Vogelová. Ta také zahájila konferenci příspěvkem
Nové cesty v novém světě, v jehož rámci představila
záměry agentury a její marketingové plány na
další období – komplexní marketingovou strategii
národního touristboardu a její práci se širokou paletou
zdánlivě nikových témat, která organicky prorůstají
hlavní komunikační linku.
Následující příspěvek moderátora Václava Moravce
byl zaměřen na masový nástup nového typu
sociálního aktéra – produživatele, jenž kombinuje
role producenta a uživatele. Příspěvek se zaměřil i na
vznik nových publik a jejich fragmentaci. Příspěvek
moderátora oblíbeného diskuzního pořadu odpovídal
na otázky, jakým způsobem se mění přístup publika
k přijímání a zpracování informací či jaké dlouhodobé

trendy lze vysledovat u jednotlivých mediatypů.
Příspěvek k novým médiím hledal jejich specifika
především pro oblast cestovního ruchu.
Fórum otevřelo i témata industriálního kulturního
dědictví nebo otázku počítačových her a jejich využití.
Interaktivní workshopy, které Fórum zakončily,
se věnovaly měření efektivity destinačního
managementu – Šárka Tittelbachová a Lucie
Plzáková z Vysoké školy hotelové v Praze – využití
influcener marketingu představil Lukáš Wisla
z agentury CzechTourism a influencer Jakub Fišer,
známý jako Kubajsz.
Fórum cestovního ruchu se konalo v listopadu
v Hradci Králové. Prezentace a výstupy z
konference na forum.czechtourism.cz.
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Český systém
kvality služeb
Cílem Českého systému kvality služeb (ČSKS) je přispívat
ke zvyšování kvality služeb cestovního ruchu v České republice.
Specializované pracoviště ČSKS za tímto účelem v roce 2018
udělilo organizacím v cestovním ruchu 136 certifikátů a pro zájemce
připravilo řadu školení o managementu kvality. Nově pořádalo pro
certifikované společnosti také odborné profesní kurzy.
Hlavní filozofie celého konceptu vychází z potřeb
zákazníků a spočívá v neustálém zkvalitňování
nabízených služeb. Český systém kvality služeb oceňuje
snahu organizací a jednotlivých pracovníků zvyšovat
svou kvalifikaci a odbornost v měkkých dovednostech.
Je založený na dobrovolné certifikaci subjektů
působících v cestovním ruchu. Udělení certifikátu ČSKS
zlepšuje pověst organizací a motivuje zaměstnance.
Pro rozšíření povědomí o značce kvality „Q“ byla
v roce 2018 realizována rozsáhlá mediální kampaň.
Rezonovala hlavně v online podobě, dále v tisku a ve
vlacích Českých drah. ČSKS nechal pro komunikaci v
médiích vytvořit dvě nová animovaná videa se zimní
tematikou nesoucí poselství „Takhle NE!“. Celkově má
projekt v portfoliu již šestici osvětových videí, pomocí
nichž ukazuje případy mnohdy stále nedostatečné
úrovně služeb cestovního ruchu v České republice
a usiluje o nápravu.

Typy školení ČSKS:
Aktualizační
– 4 kurzy.
Trenér
kvality I.
stupně –
8 kurzů.
Trenér
kvality II.
stupně –
2 kurzy.

Organizacím
uděleno

136

certifikátů I.
a II. stupně.

Proškoleno

Proškoleno

89

Trenérů
kvality I.
stupně.

11

Trenérů
kvality II.
stupně.

Celkem

96
Nabídka
bezplatných
odborných
školení pro
certifikované
subjekty jako
bonus.

NABÍDKA DNE:
TEPLÉ NÁPOJE
POLÉVKA
PÁREK V ROHLÍKU
SUŠENKY
DOMÁCÍ TVAROHOVÁ BUCHTA

Prezentace
na odborných
konferencích
a seminářích.

osob se zúčastnilo
profesních
odborných
školení.

Vznik dvou
nových
animovaných
spotů, realizace
rozsáhlé
mediální
kampaně.

Odborná
školení –
8 kurzů.
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Grand Prix festivalu Tourfilm
putoval do Španělska
„Zatímco vloni jsme
na jubilejním padesátém ročníku připomínali proměny cesto
vání v regionech
České republiky
za posledních
padesát let, letos
připadla jasná
volba na Slovensko.
Zapojení agentury
CzechTourism do
meziresortního
projektu připomínek
významných výročí
posledních sta
let představíme
v samostatném
bloku. Zásadní je
pro nás také držet
linii festivalu, který
je zdarma přístupný
širokému publiku,
proto je i letos do
programu zařazen
blok určený dětem
i odborné přednášky
a workshopy
pro studenty
cestovního ruchu,“
komentovala letošní
ročník festivalu
ředitelka agentury
CzechTourism
Monika Palatková.

Grand Prix festivalu Tourfilm obdržel španělský snímek režiséra
Romána Parrada „The Route of Fate“. Vítězný snímek dle poroty
festivalu brilantním způsobem pracuje s hudbou, náročnými
aranžemi, s emocemi i příběhem. Přitom všem dokáže prezentovat
cílovou destinaci a nadchnout pro návštěvu Katalánska. Partnerskou
zemí festivalu se v roce 2018 stalo Slovensko.
Festival připomněl sté výročí česko-slovenské
vzájemnosti v rámci svého doprovodného programu.
Návštěvníci mohli navštívit besedu cestovatele Pavola
Barabáše, slovenské herečky Zuzany Kronerové, která
se stala tváří festivalu, workshop světově uznávaného
fotografa Roberta Vana nebo závěrečný koncert Mira
Žbirky s kapelou.

Do festivalu se
letos přihlásilo
435 soutěžních
snímků (316 do
mezinárodní
soutěže, 119 do
národní části
soutěže).

V programu festivalu nechyběli ani herec Martin
Dejdar a rybář Jakub Vágner, kteří byli jedněmi z tváří
marketingové kampaně projektu Společného století.
Meziresortní projekt představil na festivalu projektový
manažer Lukáš Bajer v rámci programového bloku
určeného studentům, v rámci festivalu byly zároveň
vyhlášeny výsledky fotografické soutěže „Česko je
super – tak to vyfoť!“

5.—6. října 2018
Karlovy Vary

Zuzana Kronerová
Foto: Robert Vano

Zájem
o amatérskou
kategorii tak
vzrostl od
minulého
ročníku
o bezmála 50 %.

Celkem se se svými soutěžními
počiny přihlásilo do soutěží
rekordních 64 zemí,
zaznamenán byl nárůst počtu
snímků zejména z exotických
destinací, jako jsou např.
Ekvádor, Peru, Filipíny,
Indonésie, Chile, Nepál či
Dominikánská republika,
které překvapily svou vysokou
kvalitou. (21 snímků), Německo
(19 snímků) a Slovensko
(19 snímků).
V národní soutěži TourRegionFilm
se oproti minulému roku zvýšil
počet snímků, mobilních aplikací
a webů, tedy nejen, že byl
větší výběr soutěžních titulů,
ale také se znatelně rozšířila
škála zobrazovaných témat.
U propagačních spotů byly
velmi často využívány drony,
které snímkům dodávaly na
mohutnosti a kráse, ale díky
podobné technice natáčení bylo
velmi složité určit jasného vítěze.

Vizuál festivalu – foto herečky
Zuzany Kronerové od mezinárodně
uznávaného slovenského fotografa
Roberta Vana
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Czech Republic
Travel Trade Day
Řekli o TTD:
„Děkuji za
připravený
formát, myslím,
že dobrá cesta
a doporučuji
pokračovat!“
„Klidně víc
workshopů
představujících
zahraniční
trhy.“
„Congratulations
for a well arranged
B2B meeting.
Looking forward to
your forthcoming
event.“
„I believe our guides
and our NYC Director
were excellent in
promoting their
country and
helping us understand
the history and beauty
of your country.“

Czech Republic Travel Trade Day, výroční incomingový workshop
s mezinárodními nákupčími, se v roce 2018 konal ve dnech 21. a 22. května
v Liberci. Agentura CzechTourism jej pořádala ve spolupráci s Libereckým
krajem a městem Liberec. Cílem akce bylo, stejně jako v předchozích
ročnících, posílit příjezdový cestovní ruch a podpořit destinační značku
Česká republika na mezinárodních trzích. B2B platforma nabídla jednání
s více než 80 mezinárodními nákupčími z celého světa. Nově v roce 2018
zavedla agentura CzechTourism pro české subjekty možnost využít slevu
za včasnou rezervaci ve výši 50 % z ceny účastnického balíčku.
Během akce mohli čeští podnikatelé, regiony a další
subjekty aktivně působící v cestovním ruchu projednat
spolupráci se zahraničními nákupčími a řediteli
zahraničních zastoupení agentury CzechTourism, a to
v rámci workshopů s předem domluvenými schůzkami.
Program nabídl také edukativní semináře ke zdrojovým
trhům USA, Latinské Ameriky, Jihovýchodní Asie, Indie
a Číny. Během akce byl rovněž představen marketingový
plán agentury CzechTourism a komunikační téma pro
rok 2019 „Města jako brány do regionů“.

Samotné akci předcházely studijní cesty po vybraných
regionech České republiky připravené zahraničními
pobočkami CzechTourism a regionálními partnery.
Všechny studijní cesty byly zakončeny v Libereckém
kraji, který představil svou turistickou nabídku čtyřmi
programy – za sklářskou tradicí, za bohatstvím bižuterie,
za atraktivitami Liberce a za krásami Českého ráje.

Tři čtvrtiny
českých
účastníků plánují
zahraničních
svou účast i na
nákupčích
příštím ročníku
z Evropy, Asie
v Českých
a Ameriky.
Budějovicích.
Celková
Více než
„Thanks for the invitation
spokojenost
to this trip. I had the opportunity
účastníků
to know this beautiful country,
akce byla
individuálních
which we are recommending
nadprůměrná.
B2B
jednání.
a lot to our sales area especially,
all the additional places to
Prague and that with the help of
the operators that we met in the
appointments we will
make the trips of our clients
something more What an
experience ...“

81

1 000

Převážná většina
zahraničních
Nejpočetněji
účastníků
zastoupenými
oceňuje pořádní
účastníky byli
akce mimo
poskytovatelé
Prahu.
ubytovacích
a stravovacích
služeb, cestovní
kanceláře a agentury
a destinační organizace.
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Vzdělávání a projekty
Research and Development
Projekty se soustřeďují na zajištění a realizaci B2B workshopů
a interního vzdělávání zaměstnanců agentury CzechTourism.
Agentura zprostředkovává stáže pro studenty vysokých škol
cestovního ruchu a zajišťuje odborné prezentace o činnosti agentury
pro odbornou i laickou veřejnost (školy, odborníci cestovního ruchu).
V rámci spolupráce s vysokými školami jsou zajištěny
studijní stáže, a to jak v České republice, tak v zahraničí.
Každoročně je vyhlašována soutěž o nejlepší
diplomovou a bakalářskou práci se zaměřením na
cestovní ruch.

Nově oddělení nabízí
prezentace o činnosti
agentury, které jsou
určené pro kolektivy
studentů českých
i zahraničních vysokých
škol. V roce 2018 se
takto se systémem
organizace cestovního
ruchu seznámilo přes
180 studentů.

Oddělení realizuje hromadná
interní školení, která jsou
zaměřena na zvyšování
kvalifikační úrovně
zaměstnanců. V roce 2018
proběhla školení jak na hard
skills tak soft skills, např.
Time a stres management, Pro potřeby odborné
program GIMP, Google
veřejnosti připravilo
Analytics, CMS Kentico,
oddělení v roce 2018
Event management apod.
celkem šest odborných
seminářů se zaměřením na
využití dat v managementu
turistických destinací
nebo na specifika čínského
trhu cestovního ruchu.

V roce 2018 pokračovala
realizace Operačního
programu Zaměstnanost–
Vzdělávání v cestovním
ruchu, který nabízí
možnost dalšího
profesního vzdělání
zaměstnanců v oboru.
Jeho spuštění je plánováno
na počátek roku 2019.

Workshop Trh čínských turistů
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Czech
Specials
Czech Specials je partnerským projektem agentury CzechTourism,
Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace kuchařů a cukrářů ČR.
Klade si za cíl zvýšit povědomí o regionální gastronomii a podpořit
restaurace, které nabízejí poctivá česká jídla v tradičním i moderním
pojetí. Prezentuje českou kuchyni jako rozmanitou v rámci jednotlivých
regionů, plnou jedinečných pokrmů, širokého spektra způsobů jejich
příprav. V konečném důsledku má projekt přivést více domácích
i zahraničních turistů do všech regionů naší země.
Czech Specials je zároveň certifikační značkou, jež
má zajistit, že v takto certifikované restauraci hosté
dostanou české pokrmy v odpovídající kvalitě.
V roce 2018 převzala administraci procesu certifikací
od Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace kuchařů
a cukrářů ČR, a zároveň byla zpřísněna pravidla
samotné certifikace subjektů. Byla navrácena povinnost
restaurací zařadit na svůj jídelní lístek minimálně jednu
polévku a dvě hlavní jídla z receptů schválených jako
Czech Specials, v nabídce musí být i tuzemské pivo
a víno. Z řad odborníků byli vybráni noví kontroloři,
kteří udělují certifikaci. Pro budoucnost projektu je
jednoznačně nadřazena kvalita zúčastněných restaurací
nad jejich počtem.
V současné době má platnou certifikaci cca
102 restaurací z celé České republiky a dalších několik
desítek projevilo zájem o certifikaci požádat nebo si
certifikaci obnovit.

Projekt disponuje webovými stránkami, které
jsou průběžně aktualizovány, mobilní aplikací
a facebookovým profilem s více něž 11 000 fanoušky.
V roce 2018 se Czech Specials aktivně zúčastnil
řady gastronomických akcí, včetně odborných For
Gastro, Symposium Culinary Prague a Horeka nebo
partnerských gastronomických eventů agentury
CzechTourism.

Facebookový
profil s více
něž 11 000
fanoušky.
Platnou
certifikaci má
102 restaurací
z celé České
republiky.

EDEN
EDEN (European Destinations of Excellence) je projekt Evropské
komise, jehož hlavním cílem je podpora udržitelného cestovního ruchu
ve státech Evropské unie. Hlavní náplní projektu je soutěž o excelentní
destinaci cestovního ruchu, která probíhá v participujících státech
každoročně již od roku 2007.
Soutěž cílí především na méně navštěvované regiony.
Agentura CzechTourism je garantem projektu již od
začátku participace České republiky od roku 2009.
V roce 2018 byla realizována propagace vítězné
destinace Orlické hory a Podorlicko s jedinečným
kulturním produktem „Zámky na Orlici“. Propagace
byla financována Ministerstvem pro místní rozvoj jako
zvláštní ocenění pro vítěznou destinaci.

Agentura CzechTourism realizovala pro vítěznou
destinaci sérii promo aktivit (tisk propagačních materiálů,
propagace v médiích, press trip a členství v síti EDEN).
Agentura CzechTourism v rámci projektu EDEN spolu
s ostatními evropskými destinacemi podporuje udržitelný
cestovní rozvoj v méně známých destinacích, kterým
pomáhá ve zviditelnění na domácích i zahraničních trzích.
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Mezioborový produkt
cestovního ruchu
Projekt má za cíl vytvořit nové mezioborové produkty cestovního
ruchu a podpořit dlouhodobou systémovou regionální spolupráci mezi
veřejným, soukromým a neziskovým sektorem působícím v cestovním
ruchu společně s dalšími odvětvími národního hospodářství, a to
v návaznosti na Národní program podpory cestovního ruchu.
Projekt pod značkou Česko země příběhů (Czech Republic
Land of Stories) propojuje lokální produkty cestovního ruchu
v České republice s regionálními produkty, vytvořenými
v jiných odvětvích. Mezioborový produkt je realizován jako
nástroj pro dlouhodobou systémovou podporu regionální
spolupráce v oblasti průmyslu cestovního ruchu a návazných
odvětví (zemědělství, malovýroba a ostatní služby). V rámci
projektu byla v roce 2018 realizována terénní expertní práce,
workshopy s místními aktéry a zpracováno bylo 13 pilotních
videí a kampaň propagující místní produkty cestovního ruchu.
Pilotní videa, která návštěvníky zvou za konkrétními
zážitky v regionech České republiky, připravila agentura
CzechTourism ve spolupráci s internetovou televizí Stream.cz.
Díky spolupráci vzniknul nový pořad Česko země příběhů.

Největší úspěch
zaznamenaly
v rámci kampaně
PR články
umístěné na server
Novinky.cz s mírou
prokliku až 2,71 %.

Celkový počet zhlédnutí
třinácti videí je přes
870 000 diváků. Pořad
odebírá přes 1700
uživatelů. Nejúspěšnějším
se stal díl Po stopách
čarodějnic, který
zaznamenal více než
170 000 uživatelských
zhlédnutí.

Seriál podpořila
marketingová
kampaň, která od
listopadu 2018 do
února 2019 běžela na
portálech Seznam.cz,
Novinky.cz a Stream.cz
a dosáhla takřka 20
milionů zobrazení.
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Vítězem DestinaCZe 2018 se stala
Stezka korunami stromů – Krkonoše
Absolutním vítězem šestého ročníku soutěže o nejoblíbenější
destinaci České republiky, kterou vyhlašuje agentura CzechTourism,
se stala Stezka korunami stromů – Krkonoše. V kategorii ČS100 se
na prvním místě umístil Letohrádek Sv. Vojtěch. Výsledky soutěže byly
vyhlášeny v rámci diskusního fóra Meltingpot na Colours of Ostrava.
Absolutní vítěz:
Stezka korunami
stromů – Krkonoše
(5 078 hlasů)

Veřejnost letos mohla své favority ocenit formou
zlaté, stříbrné a bronzové medaile. Místa spojená
s výročím založení Československa soutěžila v kategorii
ČS100. Právě v této kategorii uspěl prvorepublikový
Letohrádek Sv. Vojtěch. Kategorie Trendy a novinky
představuje nejzajímavější turistické destinace, které
vznikly, nebo byly znovuotevřeny v roce 2017, nebo
do začátku soutěže v r. 2018. Zde zvítězila Stezka
korunami stromů Krkonoše, která se stala také
celkovým vítězem soutěže. Destinace, kde je možné
trávit dovolenou aktivně, představovala kategorie Česko
jede a jejím vítězem se stala cyklostezka Ohře.
Česko jede
1. Cyklostezka Ohře – 3 662 hlasů
2. Stezka podél Lužnice – 2 223 hlasů
3. Singltrek pod Smrkem – 1 199 hlasů
Trendy a novinky
1. Stezka korunami stromů Krkonoše –
5 078 hlasů
2. Pustevny – horní stanice lanovky – 4 068 hlasů
3. Nový Jarošovský pivovar – 1 922 hlasů
ČS100
1. Letohrádek Sv. Vojtěch – 3 406 hlasů
2. Brněnské vilové kvarteto – 2 365 hlasů
3. Loosovy interiéry v Plzni – 1 751 hlasů

Více o vítězných destinacích na
www.ceskozemepribehu.cz/destinacze
O titul nejlepší
tuzemské
turistické
atraktivity
soutěžili letošní
finalisté od
14. května do
24. června 2018.

Po tuto dobu přidělovala
veřejnost prostřednictvím
webových stránek
www.ceskozemepribehu.cz
hlasy soutěžícím ve třech
kategoriích: Česko jede,
Trendy a novinky, ČS100.
Rozdáno bylo celkem přes
40 000 hlasů.

V rámci soutěže DestinaCZe
agentura CzechTourism
každý rok představuje
zajímavá místa s turistickým
potenciálem napříč Českou
republikou. Smyslem
soutěže je především
podporovat trend
domácího cestovního ruchu
a inspirovat k cestování po
regionech České republiky.

25

Organizace destinačního
managementu
V roce 2018 byla spuštěna Kategorizace organizací destinačního
managementu. Od března do konce roku 2018 získalo certifikát
celkem 23 organizací destinačního managementu. Hlavními cíli
Kategorizace jsou zkvalitnění výkonu a efektivity činností v oblasti
destinačního managementu v České republice a přispění ke zvýšení
kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit.
Kategorizace má podobu normy, která definuje
minimální požadavky na činnost organizací
destinačního managementu (DMO). Vymezuje
4 kategorie DMO: lokální, oblastní, krajskou a národní.
Stanovuje pro ně závazné požadavky, na základě
jejichž splnění může být organizace certifikována.
Požadavky co nejefektivněji zohledňují rozdílné
předpoklady a potenciál cestovního ruchu v České
republice. Kategorizace upravuje především podmínky
pro vznik, zaměření a činnost organizací destinačního
managementu a pro jednotlivé kategorie stanovuje

Klíčová fakta:

další podstatné podmínky certifikace. Všechny
certifikované organizace destinačního managementu
musejí implementovat Český systém kvality služeb
a dále jej udržovat.
Certifikace Kategorizace organizací destinačního
managementu je dosud bezplatná a udělený certifikát
je platný jeden rok. Na webu Českého systému
kvality služeb jsou k dispozici podrobné metodické
dokumenty, které přibližují podmínky Kategorizace, ale
upozorňují i na nejčastější chyby.

7

Certifikát Kategorizace organizací
destinačního managementu získalo:

krajských
DMO.

16

oblastních
DMO.

Schéma jednotlivých kroků certifikace DMO:

Rozhodnutí
DMO

Získání
informací

Volba
kategorie DMO
a ověření
oprávněnosti
žadatele (DMO)

Ověření
požadavků
Kategorizace

Proces
hodnocení
žádosti

Žádost
o certifikaci –
vyplnění
a odeslání
přihlášky

Žádost
o výjimku

Obnova platnosti
certifikace

Certifikace
DMO a podmínky
její platnosti
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Představení projektů
připravených v kooperaci
Akce a projekty, na kterých se agentura spolupodílí
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Meziresortní projekt k oslavám
výročí roku 2018 – Společné století
V roce 2018 si Česká a Slovenská republika připomněla významná
výročí. 100. výročí založení novodobé státnosti v roce 1918,
50. výročí pražského jara 1968 a 25. výročí vzniku těchto dvou
zcela samostatných států. V rámci oslav probíhala řada akcí a aktivit
(koncerty, výstavy, soutěže, divadelní představení, přednášky,
publikace, workshopy, semináře, konference, přehlídky), které tato
významná výročí připomněla široké veřejnosti.
Agentura CzechTourism v rámci této meziresortní
spolupráce zahájila již v roce 2017 přípravu jednotné
vizuální i obsahové komunikace oslav pro veškeré
zapojené subjekty. Jednotný kreativní koncept, logo,
tiskoviny k projektu a ústřední spoty doplnila v roce
2018 exekuce celé marketingové kampaně.
Ta zahrnovala především přípravu vizuálů, video
rozhovorů, zdravic a přání České republice a fotoprodukci s osobnostmi, které projekt zaštítily v rámci
České republiky i v rámci zahraničí. Základní claim
kampaně „Neměnil(a) bych/Nemenil(a) bysom“
odkazoval na primární cíl kampaně – posílení národní
hrdosti obou států.

Hlavní cíle projektu
pro Českou republiku:

Nákup mediálního prostoru pro kampaň doplnila
mediální partnerství a partnerství se subjekty
oslav (Hlavní město Praha, Česká obec sokolská,
dopravci, Klub Českých turistů, Asociace krajů
České republiky, Svaz měst a obcí ČR aj.). Kampaň
k projektu kromě tradičních médií využila
i kinoreklamy a outdoor reklamy včetně celopolepu
lokomotivy speciálního vlaku Českých drah na
mezinárodních linkách.
V roce 2018 byla také finalizována webová prezentace
oslav, prezentace výročí v rámci sociálních sítí,
do projektu byli zapojeni influenceři. Projekt
zahrnoval i soutěž „Česko je super, tak to vyfoť!“,

Posílení
povědomí občanů
České republiky
o historických
událostech
uplynulých
Zvýšení
100 let.
aktivity

a zájmu
o eventy
všech resortů
a institucí.

Terciální:
posílení zájmu
o ČR a její
návštěvu
v mezinárodním
měřítku.
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Kampaň zasáhla
více než 5 mil.
účastníků
partnerských
akcí konaných
Výstupy z public
v České
relations projektu
republice.
Téměř 1,5 mil.
zaznamenaly
unikátních
díky činnosti
uživatelů
CzechTourism
v rámci webové
27 milionů
prezentace
zhlédnutí.
projektu.

šifrovací hru a mobilní aplikaci Společné století,
díky kterým se do projektu zapojila široká veřejnost.
Virtuální realita nabízející průjezd historií posledních
sta let Československa byla využívána v rámci
zahraničních veletrhů cestovního ruchu i v rámci
domácích akcí. Prémiově byla uvedena v Českém
domě v rámci ZOH v Koreji. Společné století bylo
komunikováno na více než 150 partnerských eventech
agentury CzechTourism. Projekt vyvrcholil o
víkendu 27.–28. října v celé České republice v rámci
celonárodních oslav sta let vzniku Československa.
Pro Národní oslavy v Praze zajistil CzechTourism
tematický ohňostroj Společné století odpalovaný
28. října v 19:18 z hladiny Vltavy. Vlajky, které se

Hlavní cíle projektu
pro zahraniční trhy:

Více než
1,5 milionu
zhlédnutých
videí k projektu
v České
republice.
Takřka milion
interakcí na
sociálních
sítích v České
republice
i zahraničí.

Více než
39 milionů
zhlédnutí
outdoorové
reklamy v České
republice.

staly symbolem oslav roku 2018, se objevily nejen
na tvářích osobností, které projekt zaštítily v rámci
mediální kampaně. Ozdobit se vlajkou na tváři mohli
v rámci projektu i tisíce návštěvníků eventů a oslav
v celé České republice.
Projekt cílil na domácí i incomingový cestovní ruch.
Kromě České republiky bylo sto let česko-slovenské
vzájemnosti komunikováno na Slovensku, v Polsku,
Německu, Rakousku, Francii, Rusku, USA a Velké
Británii.

Posílení
zájmu
zahraničních
návštěvníků
Posílení zájmu
o eventy.
Posílení
o ČR a její
povědomí
návštěvu
o České republice
v mezinárodním
a o historických
měřítku.
událostech
uplynulých
100 let.

Více než
300 milionů
zobrazených
reklam v online
prostoru v České
republice
i zahraničí.

800 reklamních
spotů
a sponzorských
vzkazů v České
televizi, 6,8 milionu
zasažených lidí
v cílové skupině 15+.
Polovina obyvatel
České republiky
zaznamenala
nějakou z akcí
konanou v rámci
výročí 100 let
ČSR.
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V rámci projektu vzniklo více než pět desítek videopřání českých i světových osobností k výročí sta let Československa.
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Příprava marketingové kampaně
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Tým Česko
Členové:

Tým Česko vznikl jako iniciativa šesti státních institucí zabývajících
se podporou podnikání, inovací a exportu. Členy jsou CzechTrade,
CzechInvest, TAČR, Česká exportní banka, EGAP a Českomoravská
záruční a rozvojová banka.
Každý z členů Týmu Česko poskytuje českým
podnikatelům jedinečnou nabídku služeb. Hlavním
cílem platformy je zjednodušit přístup firem k nabízené
státní podpoře, ať už sdílením best practices,
vytvářením navazujících produktových řetězců
nebo využitím synergie sdílených produktů a služeb
na podporu českých podnikatelů.
Agentura CzechTourism se v roce 2018 stala sedmým
členem Týmu Česko. Jmenované instituce, které
platformu sloužící pro podporu podnikatelů tvoří,
přináší značku Česká republika, bohaté zkušenosti
z oblasti marketingu, komunikace a výzkumu v oblasti
cestovního ruchu a aktivit na sociálních sítích.
Jedním ze strategických cílů agentury CzechTourism
je propagace regionů a podpora kvality služeb v
oblasti cestovního ruchu. Agentura intenzivně

spolupracuje s regionálními partnery, destinačními
společnostmi a dalšími subjekty z oblasti cestovního
ruchu. Ke zkvalitňování služeb v podnikatelském
sektoru přispívá projekt Český systém kvality
služeb. Podnikatelským subjektům a partnerským
organizacím poskytuje CzechTourism místa na
domácích i zahraničních veletrzích, organizuje
odborné konference a vzdělávací semináře. Podporuje
kulturní i sportovní eventy.
Díky zapojení agentury CzechTourism do Týmu Česko
se informace o jeho ucelené nabídce budou stále více
dostávat ke své cílové skupině – podnikatelům –
a pomohou jim v jejich dalším rozvoji.
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TouchPoint
Memorandum „Touchpoint“ bylo podepsáno zástupci Letiště Praha,
České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, Prague City Tourism
a Středočeského kraje v červnu 2018. Vzájemná spolupráce podporuje
příjezdový turismus nejenom do Prahy, ale i do Středočeského
kraje. Projekt „TouchPoint“ zajišťuje propagaci turistických cílů díky
spolupráci se stávajícími leteckými dopravci, kteří provozují přímá
letecká spojení ze strategicky důležitých trhů. Cílem projektu je získat
a udržet zejména bonitní turistickou klientelu.
CzechTourism rozvíjí společně s partnery přímá letecká
spojení a koordinuje marketingové a obchodní aktivity
v rámci B2B i B2C komunikace na vybraných trzích,
kterými jsou USA, Japonsko, Thajsko, Indie, Čína,
teritorium zemí SNS a Blízký východ.
Konkrétním příkladem spolupráce TouchPoint
byla v roce 2018 propagace České republiky v New
Yorku. Na celý prosinec se podařilo proměnit
jednu z nejrušnějších stanic metra na Manhattanu
v působivou prezentaci České republiky.
Marketingovou pozvánku do České republiky

No spoilers. See it live.
Prague, Czech Republic

mělo možnost zhlédnout přes 10 milionů pasažérů
newyorkského metra. Celkový efekt této propagace
ještě znásobila doprovodná kampaň newyorské
pobočky CzechTourism, která ostatně stála za výběrem
vhodného formátu kampaně a podílela se na jejím
kreativním zpracování. Online část kampaně oslovila
dalšího půlmilionu potenciálních turistů.

No spoilers. See it live.
Prague, Czech Republic

The Municipal House
This Art Nouveau beauty houses national
history and a world-class symphony.

Old Town Square
The Christmas markets are full of charm,
but this square is gorgeous all year long.

www.seeitlive.travel

No spoilers. See it live.
Karlštejn, Czech Republic

www.seeitlive.travel

No spoilers. See it live.
Kutná Hora, Czech Republic

Kutná Hora, the city of silver, is deservedly attributed
the other name “national treasury”.
Karlštejn Castle, less than 25 miles from Prague,
used to hold the crown jewels.
It now holds Instagram-worthy views.

www.seeitlive.travel

www.seeitlive.travel
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Discover
Central Europe
Aktivity
mezinárodní
spolupráce
států
Visegrádské
čtyřky 2018

Národní centrály Visegrádských zemí realizovaly od 1. července 2018
společné aktivity pod patronací Slovenska. Propagace středoevropských
zemí pokračovala již tradičně v USA, Rusku a Číně, ale aktivity se zaměřily
také na dynamicky se rozvíjející trhy jihovýchodní Asie, region zemí SNS či
Blízký východ.
V návaznosti na poptávku komerčních partnerů
po společných prezentačních akcích realizovaly
Visegrádské země v roce 2018 čtyři road show, dvě
studijní cesty pro tour operátory a média a několik
prezentací pro veřejnost.
Pro propagaci středoevropského regionu v USA
využívaly členské země i nadále „Discover Central
Europe Destination Specialist Program“ – interaktivní
on-line edukativní program pro vzdělávání cestovních
agentur a profesionálů v cestovním ruchu. Kromě
prohlubování znalostí o regionu je platforma
efektivním nástrojem pro stimulaci prodeje. Obdobný
program provozovaly Visegrádské země také v Rusku.
V dubnu 2018 připravila agentura CzechTourism
lázeňsky zaměřený workshop v ázerbajdžánském Baku,
který předcházel nejvýznamnější B2B akci v teritoriu,
veletrhu AITF. Workshopu se účastnilo celkem 13
zástupců středoevropských cestovních kanceláří, více
než polovina z nich přijela z České republiky.
Kontinuitu měla i prezentace středoevropské čtyřky
v jihovýchodní Asii, kterou dlouhodobě zaštiťuje
agentura CzechTourism. Destinační prezentace a B2B
workshopy v Singapuru, Indonésii, Malajsii a Thajsku

O přehledu aktivit projektu V4
a příjezdových statistikách z cílových
trhů uceleně informuje brožura
„Discover Central Europe Facts
& Figures 2017“ vydávaná
agenturou CzechTourism.

Discover
Central Europe 2017
Facts & Figures

Platforma ve formě webu i v offline verzi aplikace ke stažení nabízela
aktuální informace o regionu V4, cestovatelská doporučení, videa,
itineráře i brožury

s účastí dvanácti evropských společností navštívilo
přes 200 nákupčích ze segmentů leisure a MICE. Do
organizace akce se významně zapojily zastupitelské
úřady České republiky a to v rámci osvědčeného
konceptu projektů ekonomické diplomacie. Partnerem
akce se stala společnost Turkish Airlines, která je
v regionu významným dopravcem a společnost Rail
Europe, která se specializuje na propagaci vlakových
cest po Evropě.
Celoroční členství skupiny v prestižním consortiu
Virtuoso dopomohlo k posílení image zemí V4 na
americkém a kanadském trhu. Segment luxusního
cestovního ruchu byl představen více než 17 tisícům
členů asociace, a to prostřednictvím 8 online i print
kampaní a 4 webinářů. Vyvrcholením členství
byla čtyřdenní konference Virtuoso Travel Week
v Las Vegas s celkem 6 000 účastníky, během
níž zástupci agentury CzechTourism zrealizovali
250 individuálních jednání o spolupráci.
Celková investice visegrádských zemí do společné
propagace činila v roce 2018 více než 300 tisíc euro.
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TBEX
Největší světové setkání travel blogerů, vlogerů, youtuberů a profesionálů
v oblasti cestovního ruchu TBEX se vůbec poprvé konalo ve střední Evropě,
a to koncem července 2018 v Ostravě. V prostorách Dolních Vítkovic,
unikátní industriální památky zapsané na seznamu Evropského kulturního
dědictví, se sešlo na 500 účastníků ze 43 zemí světa.
Nejvíce návštěvníků přijelo z USA, a to 40 procent,
40 procent připadlo na účastníky z evropských zemí
a 20 procent na Asii, Austrálii a Afriku.
Přivedení celosvětově významné akce do České
republiky a její úspěšná realizace je ukázkou spolupráce
více subjektů. Hlavním iniciátorem bylo zahraniční
zastoupení agentury CzechTourism pro USA a Kanadu,
akce se konala ve spolupráci s Moravskoslezským
krajem a městem Ostrava.
Konferenční část programu byla umístěna do multi
funkční haly Gong. Na konferenci vystoupilo 50 řečníků,
mezi nimiž nechyběli ani zástupci České republiky.

CzechTourism ve spolupráci s jednotlivými kraji
a destinačními managementy zorganizoval kromě
bohatého doprovodného programu 32 pre tours
v Ostravě a Moravskoslezském kraji a 17 fam tripů.
Díky těmto akcím měli novináři a tvůrci online
obsahu možnost prohlédnout si všechny regiony
České republiky.
Výsledný zásah konference TBEX na sociálních
sítích dosáhl 11,5 milionu impresí na Instagramu
a 16,8 milionu impresí na Twitteru (červenec – říjen
2018). Pokud jde o ekonomický přínos pro Českou
republiku, přímá spotřeba účastníků byla 15 milionů
korun.
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Projekty ekonomické diplomacie
(PROPED)
Zapojení Ministerstva pro místní rozvoj ČR do meziresortního projektu
ekonomické diplomacie umožňuje agentuře CzechTourism realizovat
meziresortní spolupráci na zahraničních trzích.
Prostřednictvím ekonomické diplomacie
CzechTourism rozšiřuje oblast svých aktivit
a dosahuje znatelných výsledků na poli destinačního
marketingu a rozvoje obchodních vztahů v oblasti
cestovního ruchu a navazujících oborech.

Roadshow v Indii
a na Blízkém východě

Projekt zásadně přispívá k obohacení spektra
spolupracujících partnerů z oblasti státní správy,
samosprávy i komerční sféry. Úzká spolupráce se
zastupitelskými úřady se osvědčuje zejména na
vzdálených trzích a na trzích, kde CzechTourism
nemá přímé zastoupení nebo operuje prostřednictvím
lokální PR agentury.
Úspěšné projekty byly realizovány například
v teritoriu Latinské Ameriky, kde se zaměřily
na propagaci České republiky jako destinace
pro kongresový, incentivní či luxusní turismus.
Ekonomická diplomacie posílila aktivity
CzechTourism také v dynamicky se rozvíjejí
jihovýchodní Asii – Malajsii, Singapuru a Indonésii,
kde se již opakovaně uskutečnily prezentace a B2B
workshopy ve formátu zemí Visegrádské čtyřky.
Ve Španělsku projekt stimuloval obchodní aktivity
zaměřené na vybrané regiony České republiky
a zvýšení počtu příjezdů v segmentu aktivních seniorů.
Podobné aktivity proběhy také v Ruské federaci,
v rámci ekonomické diplomacie se uskutečnila
prezentace českých firem a regionů na veletrhu
Expotravel v Jekatěrinburgu, která připomněla také
výročí 100 let založení Československa.

GastroFestival Quito –
prezentace CzechTourism

Významná je též spolupráce s Ministerstvem
zemědělství v oblasti propagace tradičních českých
výrobků a potravinářských firem – synergické
efekty přináší společné projekty s firmami z oblasti
sklářského či medicínského průmyslu. Spolupráce
probíhá také s agenturami CzechTrade, CzechInvest
a Česká centra.
V roce 2018 se agentura CzechTourism zapojila ve
spolupráci s 23 zastupitelskými úřady celkem do
29 projektů v celkové hodnotě přes 4,5 milionů korun.
Tyto projekty využívaly široké spektrum nástrojů
pro propagaci České republiky v zahraničí, a to
od workshopů, roadshow, přes incomingové mise
a veletrhy až po marketingové kampaně.

Festival
culinario de la
República Checa
hotel Swissotel Quito
de 18 a 28 de Octubre de 2018
chef invitado: David Wisniowski
czechtourism.com
mzv.cz/lima
swissotel.es/hotels/quito

Praga
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Marketingové nástroje
Marketingové nástroje, které CzechTourim využívá
pro posilování konkurenceschopnosti značky Česká republika
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Marketingové
kampaně
Hlavní komunikační téma pro rok 2018 bylo spjato s oslavami 100. výročí
od založení samostatného československého státu a rozvíjelo jej
o atributy výjimečné destinace, ve které mohou turisté prožít svůj příběh,
který píše historii počátků Československé republiky. Za tímto účelem
byl připraven kreativní koncept s důrazem na podporu oslav tohoto
výročí. Na podporu domácího i cestovního ruchu byly realizovány on-line
kampaně, téma oslav silně rezonovalo i na sociálních sítích. Součástí
kampaně byla také podpora soutěže DestinaCZe, kde se vítězem stala
Stezka korunami stromů Krkonoše. Realizována byla i videa „Destinační
highlighty“ na podporu image České republiky ve vybraných cílových
skupinách s cílem prezentace turisticky nejnavštěvovanějších destinací.

Ukázky tiskové a online inzerce

Zeitloses
Design

Märchenhafter Kurort
Genießen Sie Entspannung
inmitten malerischer Architektur

Erkunden Sie die
legendäre Villa

Luhačovice

czechtourism.com

Villa Tugendhat
Brünn
1,5 Stunden von Wien

2,5 Stunden von Wien

Noble interiors

czechtourism.com
A century ago, Pilsen was one of Bohemia’s most
important industrial centers. This atmosphere
of innovation is re�lected in Pilsen’s architecture
and interior design, which was created by the
prominent architect Adolf Loos.
Visit the Czech Republic and see how
the crème de la crème of entrepreneurs lived.

czechtourism.com

Discover the work of an
internationally famous architect
Interiors of Loos
Pilsen
1 hour from Prague
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Shoe Empire
Visit the Bata’s
home

Prager
Cafés

Živé tradície
Objavte najväčší živý skanzen
v strednej Európe v podhorí
Beskýd, ktorý bol založený
na začiatku minulého storočia
a dodnes udržuje pre ďalšie
generácie atmosféru
vidieckeho života.

Spoznajte
autentický
folklór

Navštívte Českú republiku a zažite
tradičný moravský folklór.

ceskozemepribehu.cz

The Bata family company became
a global brand at the beginning
of the 20th century. Bata’s visionary
spirit is entrenched in the city’s
unique functionalist architecture.
Visit the Czech Republic and follow
the steps of a visionary entrepreneur.

Valašské múzeum v prírode
Rožnov pod Radhoštěm

Genießen Sie
die pulsierende
Atmosphäre

czechtourism.com

Bata Institute
Zlín

1 hour from Brno

Descubre nuestras
historias de los
últimos 100 años
Celebra con nosotros
el centenario de la independencia
de la República Checa.

체코 벨에포크
독립 100주년 기념과 함께
프라하에서 아르누보 스타일을 발견해보세요.

Prag

6,5 Stunden von
Graz entfernt

czechtourism.com
* Mehr Infos
unter oebb.at

프라하

czechtourism.com
midestinoeschequia.com

Historia trzeciej najstarszej na świecie
fabryki samochodów, działającej do dziś,
sięga początku ubiegłego wieku. Dzieje
słynnej marki prezentuje wspaniała
ekspozycja w jednej z dawnych hal
produkcyjnych.
Odwiedź Czechy i pozwól się oczarować
perfekcyjnym designem modeli Škoda.

czechtourism.com

Hluboká nad Vltavou

Narodziny fabryki
samochodów
Poznaj historię marki Škoda
Mladá Boleslav
1 godzina od Pragi
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Veletrhy 2018
V roce 2018 představilo oddělení veletrhů expozici České republiky
na celkem 25 významných domácích i zahraničních veletrzích
cestovního ruchu. Kromě tradičních veletrhů na hlavních zdrojových
trzích byly připraveny také expozice v zemích bez zahraničního
zastoupení, a to na veletrzích SATTE New Delhi, IMTM Tel Aviv
a nově i Riyadh Travel Fair. Účast České republiky byla zajištěna
i na nejvýznamnějším golfovém veletrhu International Golf Travel Market,
který se konal tentokrát ve slovinské Ljubljani. Na poli kongresové
turistiky byla zajištěna prezentace na třech nejvýznamnějších veletrzích –
IMEX Frankfurt, IMEX America a IBTM Barcelona.
Veletrhů se účastnilo v roce 2018 více než
270 vystavovatelů z řad komerčních i nekomerčních
subjektů a díky rekordní návštěvnosti na řadě akcí
přesáhl celkový počet oslovených návštěvníků
1 700 000.

Reisen und Caravan Erfurt
a SATTE New Delhi

Na jednom z nejvýznamnějších asijských veletrhů
Beijing International Tourism Expo (BITE), který
proběhl ve dnech 15.–17. června v čínském Pekingu,
získala Česká republika cenu za nejlepší národní tým
„Best Team Award“.

Díky rekordní
návštěvnosti na
řadě akcí přesáhl
celkový počet
oslovených
návštěvníků

Ve dnech 5.–10. listopadu proběhl v čínské
Šanghaji první ročník proexportního veletrhu
China International Import Expo. Národní expozice
o velikosti 136 m2, připravenou ve spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu, navštívili první
den veletrhu vrcholní představitelé obou zemí v čele
s prezidenty Milošem Zemanem a Si Ťin-pchingem.

1 700 000.
Riyadh Travel Fair

Veletrhů se účastnilo
v roce 2018 více než

270

vystavovatelů
z řad komerčních
i nekomerčních
subjektů.
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WTM London
CIIE EXPO Shanghai
IMEX Frankfurt
BITE Peking
ITB Berlín
IBTM Barcelona
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Edice
Ocenění:
V soutěži Turist
Propag
1. místo v kategorii
turistická
informace roku
2017 – PR materiály
za Destination
Manual.
1. místo v kategorii
turistická informace
roku 2018 –
nástěnné, stolní
a kapesní kalendáře
za kalendář
Společné století
2018.

Edice připravila během roku 2018 nový grafický, textový a foto
obsah pro komunikační téma následujícího roku. Ve spolupráci
s národními agenturami produkovala vůbec první tiskovinu
propagující světové dědictví UNESCO v ČR v ucelené podobě,
a to pod záštitou České komise pro UNESCO. Guide slavil úspěch
v ústředí Mezinárodní organizace UNESCO v Paříži.
Díky užší spolupráci s partnerskými eventy agentury
se otevřel nový efektivní kanál distribuce tiskovin
určených cílové skupině B2C. Oddělení zajistilo
i tiskoviny pro velvyslanectví ČR a již tradičně i pro
potřeby zahraničních i českých veletrhů cestovního
ruchu. Vytvořen byl nový styl obsahů pro segment
aktivního turismu včetně outdoorové mapy či
publikace Czech Music Guide, která byla připravena
ve spolupráci se subjekty: Pražským jarem či
renomovanými umělci (např. Magdalena Kožená).

Celkem
V soutěži Fénix
Content Marketing

30

publikací
v 13 jazykových
verzích.

Shortlisted
v kategorii
jednorázový
firemní magazín
za Destination
Manual.

9

nových
publikací
v 7 jazykových
verzích.

Ve spolupráci s Židovskou obcí byl pro rozvíjející se
izraelský trh připraven průvodce Jewish Heritage.
Proobchodním nástrojem s pevnou vazbou na Travel
Trade Days se stal opět Destination Manual. Uznání
získává rozšiřující se portfolio edice, velmi dobrá volba
cover fotografií a rozvíjející se infografika. Oddělení edice
zajistilo produkci desítek destinačních fotografií, které
se staly vizuály nové veletržní expozice. O nová témata
bylo rozšířeno portfolio agenturní fotobanky (Velikonoce,
Valentýn, aktivní dovolená (cyklo, vodáctví) ad.).

11 nových

jazykových
verzí
originálních
titulů.

Fotoprodukce
a fotoreportáže.
Supervize

8

nových
publikací
a pravidelných
reedic.

Rozšíření
licencí.

200

Téměř
nových
fotografií
v tiskové
kvalitě.

Cities

Gateways to Regions

Města,
brány do regionů

od
e

Qualität auch eine der beliebtesten Locations in Tschechien. Das
Zentrum ist in Černá Voda, eine
knappe halbe Stunde Autofahrt
von der Stadt Jeseníky entfernt.
Das Wegenetz entstand aus alten
Jägerpfaden, wobei die ersten Jeder
Trail ist unterschiedlich technisch
anspruchsvoll, anders konzipiert
und enthält andere Hindernisse.
Der meistbefahrene Hügel heißt
Sokolí vrch mit dem bekanntesten
und beliebtesten Trail Tschechiens –
dem Superflow.

von

f

www.singltrekpodsmrkem.cz
www.trek-centrum.cz

Aktuelle Informationen
zu allen Trail-Zentren und
Bikeparks finden Sie hier

rungen. Hingegen die zweite Kategorie, das Wildwasser, die als WW
bezeichnet wird, umfasst ebenso
extrem schwierige Flüsse (oder
Abschnitte), die auch sehr erfahrene
Wassersportler herausfordern können. Diese Kategorie wird in die Stufen WW I bis WW VI unterteilt.

nouveau titre 2018

Klettersteige erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Kein Wunder, denn
diese einmalige Sportart ermöglicht es praktisch jedem, das Gefühl zu
erleben, wenn man eine steile Wand erklimmt, was sonst nur Bergsteigern
vorbehalten war – und dies noch dazu vor wunderschöner Naturkulisse.

95

170
bis
zu

Active

Dieser sehr beliebte Übungsklettersteig
erhebt sich direkt über dem felsigen,
schroffen Flusstal der Iser und bietet
eine Kombination aus Klettersport
und wunderschönen Ausblicken in das
Naturschutzgebiet.

m

A/B
–
D/4

m

Pastýřská stěna (Schäferwand)

B
–
C+

m

Vodní brána (Wassertor)

Dieser Klettersteig ist dank mehrerer Varianten auch für Einsteiger geeignet, wobei
auch erfahrene Kletterer auf ihre Kosten
kommen.

New Title 2018
Includes maps

................................... Hladový poutník (B/2+)
........................................... Stříbrná vůle (B/3)
................................Pošetilost mocných (D/4)
.........................................................Pastýř (D-)
...........................................................Frona (D)
................................................ Karlův most (D)
............................................... Dráteník (D-/2+)
.........................................Vzdušný balet (A/B)
...........................................Memento HTW (C)
...............................................Rock Empire (C)
............................................ ve výstavbě … (D)
VisitCzechRepublic

#

Nahořany
20 km

Vyšší Brod
Pěkná
16 km
Soumarský most

Gefährliche Wehre
Rožmberk (Fluss-km 308,5)

Jewish

Heritage

Skifahren

Outdoorkarte
Tschechien

#VisitCzechRepublic
Skigebiete finden Sie in fast jedem tschechischen Gebirge.
Langlaufen hat
in Tschechien eine sehr lange Tradition und dank dem abwechslungsreichen
Gelände und der wunderschönen, oft unberührten Natur ist es ein ganz
besonderes Erlebnis.
1

Beskiden (Beskydy)

• 26
69 km • 200 km
Wussten Sie, dass die erste Seilbahn
der Welt auf die Anhöhe Pustevny
(Einsiedeln) führte? Sie war 887 m
lang und musste 304 Höhenmeter
überwinden.

3

................................. Cesta do nebíčka (C/3+)
.......................................... Tichá tolerance (C)
.........................................Spolčení hlupců (C)
............................................ Vzpomínka (B/2+)

Sie auch auf: www.skalnimesta.cz

Český Krumlov
13 km

Isergebirge (Jizerské hory)

•9
35 km • 180 km
Das Isergebirge trägt auch den
Beinamen „gläsernes Gebirge“. Den
berühmten Skilanglaufwettbewerb,
den Isergebirgslauf, müssen wir
Ihnen wahrscheinlich nicht näher
vorstellen.

Elbe

bicycle touring
single tracks
Jizera
water tourism
........................................Červená ferrata (C+)
hiking
.............................................
Modrá ferrata (B)
..............................................přístupová
cesta
via ferratas
Weiterführende skiing
Infos finden

17 km

3) Mäander der Lužnice (Lainsitz)
unterhalb von Suchdol nad Lužnicí
4) Flusstal der Sázava (Sasau)
zwischen Týnec nad Sázavou und
Pikovice
5) Flusstal der Ohře (Eger)
im Abschnitt Svatošské skály
(Hans-Heiling-Felsen)

2

Holiday
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Boršov

19 km
Zlatá Koruna

von Český Krumlov
2) Morava (March) unterhalb
von Hanušovice

Jeseníky – Altvatergebirge

Klettersteige

České Vrbné
17 km

1) Vltava (Moldau) im Bereich

l’UNESCO

Děčín, Klettersteig Pastýřská stěna

ler starten im Sommer in Lenora
oder ab der Brücke Soumarský most.

TOP 5-Abschnitte auf
tschechischen Flüssen

Trésors tchèques de

hle

n
re
en.

der Grenze zwischen Tschechien
und Polen. Die erste, älteste und
ca. 20 km lange Rundstrecke wurde
2009 gebaut. Das Wegenetz, an
dessen Entwurf sich auch Dafydd
Davis, der „Urvater“ von MTBZentren in Großbritannien, beteiligte, bietet fast 80 km Fahrspaß für
jedermann. Die Touren sind so entworfen, damit hier Einsteiger trainieren können und sich gleichzeitig
erfahrene sowie sehr anspruchsvolle Biker nicht langweilen. Problemlos können Sie hier auch mit
einem ungefederten Rad sowie mit
Kindern unterwegs sein.

www.rychlebskestezky.cz

70

en

Rychlebské stezky

110
m

and

www.spicak.cz

bis
zu

d
,

Parks, wo die Saisonkarte Gravity
Card gültig ist. Auf der StruggleStrecke finden seit Jahren Wettrennen des iXS European Downhill
Cups statt.

Riesengebirge zählt zu den meistbesuchten Regionen des Landes mit
lebendiger Gegenwart.

5

Erzgebirge (Krušné hory)

• 17
66 km • 610 km
Der Name dieses Gebirge geht auf die
lange Tradition der Erzgewinnung
zurück, die dieser Region Reichtum,
aber auch Unglück brachte.

6

Adlergebirge (Orlické hory)

Städte

Altvatergebirge (Jeseníky)

• 15
31 km • 220 km
Die Bergkämme des Adlergebirges waren der Schauplatz vieler
Geschichten über Schmuggler sowie
Grenzsoldaten, die vom guten Geist
dieser Berge namens Rampuschak
beschützt wurden.

Pforten zu den
Regionen

• 22
87 km • 340 km
Das Altvatergebirge war seit jeher
Heimat zäher Menschen. Der
unverfälschte, raue Charakter dieser
Region lockt heute mutige Sportler
und Abenteurer an.

4

Riesengebirge (Krkonoše)

• 25
171 km • 540 km
Allein die Meereshöhe macht aus
diesem Gebirge etwas Besonderes
Neue Ausgabe 2019
– hier findet man sieben der zehn
Inklusive Karten Berge. Das
höchsten tschechischen

7

Böhmerwald (Šumava)

• 11
45 km • 400 km
ines der ältesten Gebirge Europas,
das seit Urzeiten den slawischen
Namen „Šumava“ trägt, was so viel
wie „tiefer Wald“ bedeutet.

Weiterführende
Infos finden Sie auch auf:
www.ahscr.cz; www.czechtrails.com

Reiseführer

Radtourismus
Singletrails
Wassersport
Wandern
Klettersteige
Skifahren

#VisitCzechRepublic

English

Gateways
to Regions

Czech

Music
Guide
#VisitCzechRepublic

Чешские
горы

Cities
Joyful, Heritage and Happening

Место, где
рождаются
истории
#VisitCzechRepublic

Destination Manual

#VisitCzechRepublic

edition
2019
edition
2018
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Webové portály
agentury
CzechTourism spravuje několik specializovaných webových
portálů. Mezi nejvýznamnější patří Kudy z nudy, Czechtourism.com,
Czechtourism.cz, Česko – země příběhů či Česko jede zaměřený
na aktivní turismus.

CzechTourism.com

CzechTourism.cz

Portál czechtourism.com je zaměřen na komplexní
propagaci turistického potenciálu Česka v zahraničí.
Na www.czechtourism.com pravidelně přibývají
články o aktuálním dění v České republice. Potenciální
turisté se tak na webu mohou dočíst o nejdůležitějších
událostech v České republice, o nejnavštěvovanějších
památkách, o české a moravské přírodě a aktivitách,
pro které jsou v Česku ideální podmínky. Důležitou
součástí webu je i kalendář akcí, kde návštěvníci
stránek naleznou detaily o nejdůležitějších událostech,
za kterými se vyplatí do České republiky přicestovat.
Stránky v roce 2018 zaznamenaly více než 2 mil.
návštěv.

Portál CzechTourism.cz je základním komunikačním
nástrojem agentury CzechTourism s odbornou
veřejností. Portál zprostředkovává domácí odborné
veřejnosti a médiím novinky, trendy a analýzy
z oblasti cestovního ruchu. Agentura CzechTourism
prostřednictvím portálu www.czechtourism.cz
informuje odbornou veřejnost o svých aktivitách
doma i ve světě.

czechtourism.com

czechtourism.cz
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Rekordní návštěvnost Kudy z nudy
Volnočasový portál Kudy z nudy zaznamenal v roce 2018 nejvyšší
počet návštěv ve své historii. Celkem web dosáhl 16,3 milionu
návštěv, tedy o 3 miliony více než v roce 2017. O co byl největší
zájem? Dominovaly tradiční turistické cíle a velké akce: vánoční
trhy, festivaly ledových soch, gastronomické slavnosti a sportovní
události. Velkou čtenost na webu i ohlas na sociálních sítích mají
stezky v korunách stromů, přírodní vyhlídky, interaktivní muzea
s programy pro rodiny s dětmi a také hrady a zámky.

Největší procento
uživatelů je z Prahy
(38 %), Středních
Čech (10 %) a Jižní
Moravy (8 %),
a tomu odpovídají
i nejvyhledávanější
stránky jednotlivých
regionů.

Nejvyšší zájem
je o turistické
cíle vhodné pro
rodiny s dětmi,
kulturní nabídku
a letní aktivity
v přírodě.

V návštěvnosti
jednoznačně
vede organické
vyhledávání,
téměř 55 %
přístupů statistiky
zaznamenaly
z mobilů a tabletů.

Na webu je
přes 70 tisíc
registrovaných
uživatelů.

Provozovatelé tu
inzerují přes 80
tisíc aktuálních
nabídek na
trávení volného
času a akcí.
Meziroční růst
návštěvnosti je
22 %, výrazně
roste také podíl
vracejících se
uživatelů (průměrný
počet návštěv na
uživatele 2,2).

V roce 2018 využilo
portál přes 7,4 mil.
uživatelů, více než
polovina uživatelů se
na portál opakovaně
vrací, web dosáhl
16,3 milionů návštěv
a 56 mil. zobrazení
článků.

Profil portálu
má na
Facebooku
již 450 tisíc
fanoušků.

Rekordní
návštěvnost
webu za
červenec
dosáhla 2,4 mil.
návštěv.

Denně si na web
„klikne“ až 100 tis.
návštěvníků,
nejsilněji jsou
zastoupeni uživatelé
ve věku 25–34 let
(33 %) a 35–44 let
(23 %), ženy tvoří 60 %
uživatelů portálu.
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Influencer
marketing
Influencer marketing významně pomáhá posílení incomingu především
v cílové skupině bonitních mileniálů. Agentura CzechTourism úzce
spolupracuje s influencery ze zdrojových trhů svých zahraničních
zastoupení. V roce 2018 proběhlo ve spolupráci se zahraničními
zastoupeními několik desítek instatripů, jejichž cílem je získat osobní
doporučení influencera pro cestu do České republiky.
V roce 2018 byla pozměněna strategie výběru
influencerů. Pro lepší zásah jsou kombinováni
influenceři se silnou základnou sledujících spolu
s mikroinfluencery, jejichž followeři (fanoušci/sledující)
jsou snadněji definovatelní a vykazují lepší engagement
– komentáře, likes, reakce na konkrétní podněty.

5 instagramerů z Německa,

Velké Británie a USA
objevovalo prvorepublikovou
architekturu a design Prahy,
Brna, Luhačovic a Zlína. Na
sociálních sítích v rámci
propagace daných lokalit
oslovili celkem 893 000 lidí
a vykázal přes 66 000 interakcí
a 2 500 komentářů. Hodnota
získaného mediálního prostoru
přesáhla 10 milionů Kč.

6

instagramerů se vydalo po
stopách prvorepublikového
lifestylu na Orlík, Lipno, na
Hlubokou nad Vltavou a do
Českého Krumlova. Celkově
tato kampaň zasáhla 1,5 mil. lidí,
a to především v Holandsku,
Rusku, Itálii a USA. Akce
vykázala přes 227 000 interakcí
a přes 4 000 komentářů.
Hodnota získaného mediálního
prostoru přesáhla 33 mil. Kč.

Na instatripy po České republice vyrážejí také
bloggeři, youtubeři a influenceři, jejichž hlavní
profilací není pouze cestování, ale například lifestyle,
kultura nebo sport. Díky různorodosti zájmů
influencerů se daří prezentovat Českou republiku jako
destinaci vhodnou pro různé typy aktivit a zájmů.

Cílem obou instatripů
bylo propagovat
Českou republiku
pomocí značky
#VisitCzechRepublic.
Instagramový
i facebookový účet
České republiky
na sociálních
sítích zaznamenal
díky těmto akcím
tisícové nárůsty
fanoušků.
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Eventy
CzechTourism je každoročně partnerem kulturních, sportovních,
gastronomických či společenských eventů, které mají silný potenciál
pro cestovní ruch. Při výběru partnerů pomocí transparentních
hodnotících kritérií je brán na zřetel na počet domácích i zahraničních
návštěvníků, významnost akce z hlediska cestovního ruchu, soulad
s marketingovým plánem agentury a dlouhodobou státní Koncepcí
cestovního ruchu, ekonomické přínosy daného eventu pro region
i propagační a PR potenciál akce z hlediska cestovního ruchu.
Efektivita vybraných eventů 2018
Světový pohár v biatlonu
15 % zahraničních návštěvníků strávilo na eventu
4 a více dní, 40 procent domácích návštěvníků se jistě
plánuje znovu zúčastnit. Finanční efekt eventu pro
cestovní ruch (resp. finanční ztráta v případě
nekonání se akce) je 101,4 mil. Kč.

Všesokolský slet byl u 68 % zahraničních
návštěvníků hlavním důvodem pro návštěvu České
republiky a u 87 % domácích návštěvníků hlavním
důvodem pro návštěvu Prahy. 43 % domácích
účastníků navštívilo tuto akci opakovaně. Finanční
efekt eventu pro cestovní ruch je 75,1 mil. Kč.

D+D REAL Czech Masters
pro 89 % zahraničních návštěvníků byla akce hlavním
důvodem pro návštěvu ČR. 45 % domácích účastníků
se téměř jistě zúčastní i další rok. Finanční efekt
eventu pro cestovní ruch (resp. finanční ztráta
v případě nekonání se akce) je 18,3 mil. Kč.

Hrady CZ na Kunětické hoře byl hlavním důvodem
pro 88 % tuzemských návštěvníků. 82% návštěvníků
plánovalo absolvovat i jiné aktivity v rámci návštěvy
festivalu. Finanční ztráta v případě nekonání
akce by byla 18,5 mil. Kč.

Pražské jaro
bylo hlavním důvodem návštěvy Prahy pro 66 %
návštěvníků a pro 32 % jedním z důvodů. 37 %
domácích návštěvníků navštívilo akci opakovaně.
40 % domácích návštěvníků plánuje účast na akci
určitě zopakovat. Finanční ztráta v případě
nekonání akce by byla 35 mil. korun.
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Produkt
management
V roce 2018 byla s krajskými koordinátory sestavena dlouhodobá
produktová profilace krajů pro incoming. Výběr produktů byl
konzultován na zahraničních zastoupeních agentury CzechTourism.
Byla zpracována podoba tzv. „produktové karty“,
souhrnného formuláře, sloužícího pro komunikaci mezi
regiony, respektive provozovateli jednotlivých produktů
a agenturou CzechTourism včetně jejích zahraničních
zastoupení. Na základě nové databáze produktů pro
profilaci regionů byl sestaven marketingový plán pro
centrální komunikační kampaň pro roky 2019–2021.
Aktivní turismus se zaměřil v roce 2018 především
na propagaci českých hor, na aktivity v oblasti
cykloturistiky, horských kol a golfu. Proběhly úspěšné
online kampaně zaměřené na zvýšení návštěvnosti
českých hor a možnosti cykloturistiky. Webový portál
„Česko jede“ byl podstatně rozšířen nejen o nové trasy,
ale i o nové aktivity. Společně s regiony se podařilo
připravit společný projekt zaměřený na propagaci
cykloturistiky v pořadu Bikesalon na TV Prima.

a především také na mezinárodním setkání redakcí
časopisu Golf Digest, které se poprvé konalo v Česku
a jehož byl CzechTourism partnerem. Dokončena
byla studie zaměřená na přínosy golfového incomingu
a celkové návštěvnosti golfových hřišť. I nadále probíhala
spolupráce s odbornými asociacemi (Asociace horských
středisek, Česká mountainbiková asociace a další) při
konzultaci aktivit v oblasti aktivního turismu.

Zorganizovány byly celkem 4 press tripy, které novinářům
představily Česko z pohledu aktivního turismu. Možnosti
golfu byly prezentovány na mezinárodním golfovém
B2B veletrhu International Golf and Travel Market,

Akvizice
nominací
produktů
od asociací
a partnerů
v soukromém
sektoru.
Portál pro aktivní turismus
Česko jede

Realizace
marketingových
kampaní na
domácím trhu
i v zahraničí se
zaměřením na
produktové řady.

Tvorba a řízení
produktových řad:
Kulturní turismus,
Aktivní turismus,
Lázeňství
a Zdravotní
40 produktových
turismus.
karet připravených

pro export,
35 dalších produktů
cestovního ruchu
vytipováno pro
přípravu na roky
2019–2020.
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Užijte

si

Krkonoše

propojené skiareály
moderní dopravní
zařízení
Krkonošská
běžecká magistrála

www.ceskojede.cz

Užijte

si

Orlické hory

250

km
udržovaných
běžeckých tratí

horská střediska
se sportovní tradicí
i rodinnou pohodou
snowparky a free style arény

www.ceskojede.cz

Ukázka kampaně České hory

i

s
Užijte

Krkonoše

175
km
sjezdovek

nejnavštěvovanější pohoří ČR
moderní horská střediska
s garancí sněhu

www.ceskojede.cz
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Press a fam
tripy
Agentura CzechTourism zorganizovala v roce 2018 přes
300 cest pro 2 000 zahraničních novinářů, touroperátorů
a influencerů. Cesty byly organizovány z pražské centrály
i v rámci zahraničních zastoupení agentury.
Hlavním tématem press i fam tripů bylo výročí 100 let
vzniku Československa, poznávací trasy pro novináře
tedy představovaly především turistické atraktivity
spojené s obdobím první republiky.
Ve spolupráci s partnery v regionech vznikly nové
originální itineráře s tématy tradičních českých značek
a průmyslu nebo lifestylu a architektury (prohlídky

Jaroslaw Olewicz,
SlowLife Food & Garden
Magazine, Polsko: „Náš
výjezd byl fantastický,
Plzeň překrásná a pivo
nejlepší na světě. Skvělá
atmosféra a dokonalá
organizace tripu. Plzeňsko
a město Plzeň je velmi
zajímavý tip na víkend“

10/10/2018

Qiong Wu, Beijing nova
Travel Service Co., LTD:
„Everything was perfect,
Thank you very much
Czech Tourism. I will share
the best experience with
my clients, and design
more tour itineraries.
I hope more clients to have
in-depth understanding of
the Czech Republic.“

sklárny Ajeto, interiérů Adolfa Loose nebo firmy
Petrof). Realizovány byly také press tripy zaměřené
na golf, lázeňství a cykloturistiku. Programy byly
přizpůsobené specifikům jednotlivých zahraničních
trhů. V návaznosti na marketingovou strategii se
aktivity soustředily na novináře a touroperátory
z Německa, Ruska, USA, Kanady, Polska, Velké
Británie, Itálie a Slovenska.

Na svém Facebookovém
profilu k fotoalbu z press
tripu uvedl německý novinář
Thorsten Brönner, píšící pro
magazín Bike and Travel:
„Opět jsem objevil netušený
poklad v Evropě: jižní Čechy,
neobjevená historická
městečka, zámky, hrady
a venkov a uprostřed Vltava,
která je strhující jako její
melodie.“

Jana Chmatilová,
koordinátor press
tripu, Královéhradecký
kraj: „Velmi si ceníme
spolupráce na říjnovém
press tripu pro slovenské
novináře, na jehož základě
vznikla ještě téhož
roku řada zajímavých
mediálních výstupů.“

Magazine
Mediální výstupy z realizovaných studijních cest proVirtual
média
28 jsou
- 84 jedním z měřených ukazatelů výkonnosti agentury CzechTourism. Hodnota
mediálního prostoru získaného pro Českou republiku v článku Kate Robertson z kanadského časopisu Active Life je více než 933 000 Kč.
Celkové náklady související s realizací programu pro celkem pět novinářů z USA a Kanady představovaly necelou třetinu této částky.
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Zahraniční zastoupení
Zastoupení agentury CzechTourism ve světě
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Zahraniční zastoupení
CzechTourism v roce 2018

Benelux
373 622
2,6 %

3,8

57 192 278
8 411

Velká Británie
+Irsko
554 374
5,6 %

3,6

223 874 344

Kanada

8 121

96 891
2,7 %

3,6

Francie

n/a

287 129
-0,8 %

2 633

3,5

69 736 892

USA

14 843

555 736
2,8 %

3,5
New York

120 869 906

Španělsko
267 487
8,0 %

47 722

3,7

61 197 784

Mexiko

27 315

Mexico City

44 129
3,8 %

3,4

17 998 262
76 320

LatAm*
89 320
11,6 %

Švýcarsko
3,3

107 837
-1,8 %

36 000 793

2 028 773

152 147

1 283

Legenda
ZZ 1 – pobočka agentury
CzechTourism
ZZ 2 – zastoupení 2. stupně
– PR agentura
Příjezdy turistů (počet příjezdů zahraničních
turistů do hromadných ubytovacích zařízení)
Meziroční změna (%) 2018 vs. 2017
Průměrná doba pobytu (dny)

Brazílie
57 826
-9,4 %

Sao Paulo
3,6

73 647 016
72 145

150 000–399 999

AVE, ekvivalent reklamní plochy,
hodnota inzertního prostoru v Kč
(kolik by reálně stála inzertní plocha
v případě nákupu)

0–149 999

Součet fanoušků na všech sociálních sítích

400 000 a více

* LatAm (Ostatní státy Střední a Jižní Ameriky)

Buenos Aires

3,4
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Skandinávie
393 795
-1,3 %

Polsko
a Pobaltí
728 554
6,2 %

3,7

Rusko
545 406
-0,5 %

3,1

Čína
619 877
26,5 %

5,4

50 520 119

272 085 206

23 648 282

84 791 984

9 900

55 108

42 158

123 358

2,5

Jižní Korea
416 243
0,2 %

2,6

138 773 712
32 087

Stockholm
Moskva
Amsterdam
Londýn
Paříž

Berlín

Jekatěrinburg

Japonsko

Varšava
Bratislava

129 591
12,7 %

Saudská Arábie

Vídeň

27 007
23,9 %

Miláno

n/a

Madrid

249 413 978

Peking

6,0

23 260
Soul

n/a

3,0

Tokio

Šanghaj

Hong Kong

Hong Kong
183 778
11,9 %

2,5

466 614 810

Izrael
163 474
-11,1 %

UAE
4,7

Indie

34 821
19,4 %

3,7

9 557

96 325
12,5 %

n/a

n/a

8 098 043

3 121

n/a

4 022

3,5

Austrálie
86 057
-1,8 %
n/a
2 165

Německo

Itálie

Rakousko
299 162
2,8 %

Slovensko

2 033 065
3,6 % 3,9

409 903
5,2 % 3,7

207 870 013

279 117 725

241 155 792

58 926 105

42 576

32 591

5 650

19 259

2,9

734 910
7,8 %

3,0

3,4
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Výběr z kampaní
zahraničních zastoupení
Crossmediální kampaně k marketingovému tématu sta let česko-slovenské
vzájemnosti, aktivity cílené na specifický segment turistů, prohlubování
vztahů s partnery, podpora nových přímých leteckých spojení a propagace
produktů cestovního ruchu v regionech České republiky – tak vypadaly
aktivity zahraničních zastoupení v roce 2018.
Sto let Československa = tradiční produkty, ikonické
značky, architektura
Hlavní marketingové téma sta let česko-slovenské
vzájemnosti se prolínalo aktivitami všech zahraničních
zastoupení. Nejcitelněji rezonovalo v kampaních
připravených zahraničním zastoupením na Slovensku.
Propagace České republiky se objevila mimo jiné ve
veřejné části příletové haly na letišti M. R. Štefánika
v Bratislavě, v autobusech Student Agency
i v bratislavské cestovatelské kavárně. Připravena
byla i série press tripů a setkání top partnerů
v Topolčiankách. Zastoupení své aktivity zaměřilo na
připomínku oslav vzniku společného státu, a to mimo
jiné organizací velké outdoorové výstavy fotografií
prof. Jindřicha Štreita. Akce se konala pod záštitou
Velvyslanectví ČR na Slovensku, vernisáže výstavy
(Ab)normalizace se v Bratislavě účastnil profesor
Štreit osobně, reportáž se poté objevila v hlavních
zprávách místní RTVS.
Tradiční československé značky se objevily i v rámci
propagace památek Libereckého, Ústeckého
a Karlovarského kraje, press trip připravilo
zahraniční zastoupení v Rusku. Československá
tradice se promítla hned ve třech dílech
cestovatelského pořadu „Tourism i Otdych“, který
vysílá Regionální TV Samara se sledovaností cca
3,5 milionu diváků.
Workshop zaměřený na MICE
segment ve Francii

Více než stovka novinářů a influencerů navštívila
tiskové konference, které k tématu připravilo
zahraniční zastoupení pro Japonsko – přes
30 článků na blozích a přes 190 postů na sociálních
sítích přineslo AVE více než milion korun
(blogy + sociální sítě).
Téma sta let česko-slovenské vzájemnosti rezonovalo
na zahraničních trzích i v rámci eventů zajišťovaných
zahraničními zastoupeními. Gastronomie, tradice
a turistické cíle regionů byly tématem jedenáctého
ročníků bruselské Czech Street Party. Loosovy
interiéry v Plzni, které byly jedním z vizuálů
marketingové kampaně roku 2018, uvedlo zastoupení
v Rakousku v rámci veletrhu Wohnen Interieur.
Kulturní nabídku České republiky, česká specifika
a zajímavosti prezentoval na akci varšavského
zastoupení CzechTourism i polský spisovatel
a novinář Mariusz Szczygiel, v rámci ruského
teritoria se Česká republika představila v rámci
samostatného „festivalu Česko“. Ten se v Moskvě
konal ve spolupráci s místním zastupitelským
úřadem a Českými centry úplně poprvé. Zaměřen
byl na propagaci nabídky pomocí tradičních
značek, jakými jsou Škoda Auto, Jawa nebo místní
pivovary. Spolupráce s tamním zastoupením Českých
center a českým velvyslanectvím se promítla i do
japonského „Czech Festival“. Ten byl zaměřen
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na nabídku produktů Jižní Moravy a účastnilo se
jej 23 česko-japonských společností. Přes 40 000
návštěvníků měl třídenní event pořádaný na tokijském
letišti Haneda, který zastoupení připravilo ve
spolupráci s Tokyo International Air Terminal a JATA.
Marketingové kampaně – online, tisk, televize
Kampaň zaměřenou speciálně na cílovou skupinu
bonitních španělských klientů v segmentu 50+
realizovala madridská pobočka CzechTourism.
Co brandová kampaň připravená ve spolupráci
s touroperátorem NautaliaViajes se zaměřila na jižní
Čechy, kromě tradičního Českého Krumlova v ní
rezonovaly i České Budějovice, Jindřichův Hradec,
Hluboká nad Vltavou či Třeboň. Inzertní, outdoorová
i vzdělávací kampaň zahrnula nový produkt do
nabídky katalogu Rutas +55, tematická landing
page se objevila i na Nautaliaviajes.com. Projekt
byl spolufinancován v rámci Projektů ekonomické
diplomacie, jeho obchodní přínos přesáhl 15 milionů
Kč, počet prodaných zájezdů do České republiky na
základě těchto marketingových aktivit přesáhnul 700.
Naopak na mladé turisty cílil press trip připravený
zastoupením v Pekingu. Tamní bloggerky se vydaly po
méně známých lokalitách České republiky.
Regiony České republiky se objevily i v rámci
printových kampaní. Prezentace v britském vydání
top cestovatelského magazínu Lonely planet
zahrnula 14 stran a přinesla AVE přes 270 000 Kč. To
nejlepší z československé historie se odehrávalo i na
stránkách německých deníků a v rámci 20 stránkové
přílohy norského časopisu Reis, kampaň zahrnovala
i švédský facebook účet s českými influencery Honest
Prague Guide. 700 000 čtenářů mělo na jaře 2019

možnost zhlédnout reportáž ve víkendové příloze
francouzského deníku Le Figaro, press trip po
regionech připravilo zastoupení pro Francii.
Vytištěn byl i 200 stránkový průvodce Prahou pro
individuální cestovatele z Taiwanu, stejný segment na
základě itinerářů podpořilo i zastoupení pro Japonsko.
Po stopách Alfonse Muchy a české a moravské
gastronomie se vydali japonští turisté díky online
kampani připravené s cestovní kanceláří Five Star Club
(speciální landing page). Pro japonské turisty byla
připravena i 160stránková příručka s tipy na výlety po
regionálních destinacích, kam se lze pohodlně dostat
vlakem, brožura CzechCoupons Book se v Jižní Koreji
dočkala v roce 2018 svého druhého vydání.

Skandinávie – kampaň Aktivni dovolená

Úspěšné televizní kampaně připravilo zastoupení pro
Francii – 43 natáčecích dnů strávilo v České republice
pět francouzských televizních štábů, které navštívily
6 regionů a 8 památek UNESCO. Výsledkem byly
cestopisné dokumenty, reality show i zpravodajské
reportáže. Méně vytížené lokality Moravskoslezského
kraje, Moravského krasu a Adršpašsko-teplických skal
navštívila i italská Rai 2 se sledovaností 1,5 milionu
diváků, méně vytížené pražské lokality mimo hlavní
turistickou sezónu představila díky aktivitě zahraničního
zastoupení i německá ZDF. Čtyři epizody televizního
pořadu Fun Aboard byly vysílány v rámci hongkongské
televize jak na Taiwanu tak v Hongkongu s přesahem
do Jižní Číny. Na jihokorejských televizních obrazovkách
se objevila jak reality show Flower and Grandpas, ve
které korejské celebrity cestují za dobrodružstvím České
republiky a Rakouska, ale i velkorozpočtový korejský
televizní seriál natáčený v České republice. Televizní
drama You Are Human Too se zásahem AVE cca
100 milionů Kč dává znát, že po Milencích v Praze půjde
o další veleúspěšný televizní projekt.

Velká Británie – e-learning
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Veletrhy
Veletržní expozice České republiky byla i v roce 2018
představena na nejvýznamnějších světových veletrzích
cestovního ruchu. Nejdůležitější evropský B2B
veletrh ITB Berlín sloužil jako pozvánka na ostravský
TBEX a zároveň byly v jeho rámci oceněny nejlepší
partnerské spolupráce uplynulého roku. Spolupráce
s médii byla oceněna i v rámci španělského FITUR.
Nabídka českých a moravských regionů se promítla
do expozice v rámci nejvýznamnějšího italského
turistického veletrhu TTG Incontri i v rámci foto
výstavy tzv. živých památek Jižních Čech, Vysočiny
a Dolního Rakouska na Ferienmesse Wien.
Třicet tisíc profesionálů navštívilo i odborný veletrh
British Tourism and Travel Show, novinkou letošního
ročníku veletrhu bylo otevření vystavovatelské sekce
Evropa. Networkingové setkání s partnery a křest
brožury Cities, regional gateways se uskutečnilo
v rámci londýnského WTM.
V rámci vzdálených trhů se téma sta let společné
československé historie představilo v Pekingu,
a především na veletrzích v Šanghaji, Guangzhou,
Xiamenu a Haikou. V rámci šanghajského veletrhu
bylo podepsáno Memorandum o spolupráci
s OTA Ctrip a Tongcheng v rámci business fóra,
a to za účasti prezidenta České republiky. První
šanghajský CIIE doplnila série eventů a destinačních
prezentací i tiskové konference, které se kromě
Šanghaje konaly i v Kantonu. Produkty cestovního
ruchu českých a moravských regionů byly tématem
i pro japonské Tourism EXPO (se zaměřením
na Jižní Moravu a Brno) a jihokorejský veletrh
Mode Tour Travel Mart, na který navazoval odborný
workshop představující nabídku Brna a regionu Jižní
Morava. Česko coby lázeňská destinace bylo pro
trhy Zákavkazí uvedeno na AITF Baku, stánek České
republiky u této příležitosti navštívil i azerbajdžánský
prezident Ilham Aliyev. Česká expozice zde byla
oceněna za nejlepší aktivní spolupráci s návštěvníky
veletrhu. Kongresový a incentivní turismus se uvedl
v rámci USA a Kanady, a to na největším MICE

veletrhu Severní Ameriky Imex konaném v Las
Vegas i v rámci The Incentive Works v Torontu. Akce
zahrnovaly networkingové snídaně či obědy pro
významné nákupčí, o veletrhu informovala tamní
odborná periodika.
Česká republika pro aktivní dovolenou
Akcent na produktovou řadu aktivního turismu
se v roce 2018 objevil v kampaních několika
zahraničních zastoupení. Turistiku a cykloturistiku
propagovalo na počátku roku zahraniční zastoupení
pro USA a Kanadu. Cyklokampaň s bike tripem
podpořila produktový web Česko jede, připraven
byl i biking trip, tisková konference a propagace
na veletrhu NY Times. Cykloturismus se propsal
i do marketingových aktivit zastoupení v Itálii, a to
v rámci celoroční kampaně kombinující online
a offline nástroje. Zastoupení uzavřelo partnerství
s italským cykloklubem FIAB specializovaným
na tour operátory.
Cykloturistika a pěší turismus byl tématem i pro
země Beneluxu, kde byla ve spolupráci s Ústeckým
krajem a Nadací Partnerství prezentována Labská
stezka. Zlatá stezka (Goldsteig) byla ve spolupráci
s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu
a Plzeňským krajem představena odbornému publiku
i veřejnosti v Německu.
Na aktivně strávenou dovolenou lákaly
i marketingové akce zastoupení pro Skandinávii,
které kladlo opět důraz i na produkt kempování, a to
v rámci veletržních prezentací, TV a blogerskými
projekty i PR aktivitami. Na české hory se zaměřením
na Český ráj pozvala rodiny s dětmi pobočka
CzechTourism ve Velké Británii a to v rámci
spolupráce s magazínem Family Traveller.
Společný běh pařížské štafety v českých barvách
a týmech Emila Zátopka a Věry Čáslavské
připravilo k tématu sta let Československa
zastoupení pro Francii, aktivní marketing doplnila

Jižní Amerika – putování za vínem
Licores

MIKULOV
Otro importante centro de vitivinicultura
es la ciudad de Mikulov. En el palacio
barroco, que domina la ciudad,
descubrirás la más extensa exposición
nacional de vitivinicultura y el original
barril gigante, podrás visitar el palacio
con un guía y también el centro de la
ciudad. Una vez terminado el paseo, te
espera una cata de vino blanco local.
¿Sabes que una de las muestras más
antiguas de la creación artística humana
de cerámica: la Venus de Věstonice,
una estatuilla de unos 25 000 años de
edad, proviene de un pueblo cercano
a Mikulov? Un imperdible a visitar, por
completo.

LUGARES
Y VINOS
Disfruta de este destino y sus grandes
paisajes con un buen vino en la
mano. Los caminos que transitan
por los viñedos del país te llevarán
a las faldas de los montes en las
que maduran las uvas para los
vinos checos de calidad. Debes de
conocer las bodegas originales y las
pintorescas calles con filas de tiendas
de vino. La mayoría de los viñedos los
luxeandclass.com

encontrarás en Moravia del Sur, la

1

región más cálida de Chequia.
por MARIANNA MAGOS
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PARA AMANTES DE
LA REPÚBLICA CHECA

ZNOJMO
El que prefiere el vino blanco, debe
emprender viaje para conocer la
histórica ciudad de Znojmo. Una
vez allí no debe perderse la visita
del monasterio Loucký, antiguo
centro espiritual, vinculado con
los alegres aspectos mundanos
de la vida: basta con recorrer las
inmensas bodegas del lugar. Visita
el museo de la vitivinicultura y de
la fabricación de barricas, o bien la
cripta románica. Cuando termines,
podrás catar unas muestras de
vino. En los alrededores de Znojmo
puedes hacer una infinidad de
excursiones con el tema del vino,
es muy recomendable tomar el
tour en bicicleta y admirar la vista
del pintoresco paisaje; además las
rutas ciclistas entre los viñedos
forman una red que cubre todo el
sur de Moravia. Entre los destinos
favoritos encontrarás las Bodegas
azules en Nový Šaldorf, la Bodega
pintada en Šatov, decorada con
dibujos populares, o el famoso
viñedo Šobes en el Parque
Nacional Podyjí. A comienzos del
mes de septiembre, en el centro
histórico de Znojmo, se celebra
la tradicional vendimia histórica,
durante la que por doquier hay
nuevo mosto de vino fermentado
de la cosecha (en checo burčák).

luxeandclass.com
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i tisková konference českých institucí pro třicítku
francouzských novinářů. Běžeckému sportu se
věnovala i kampaň připravená zastoupením pro
Mexiko a Latinskou Ameriku. Propagace pražského
maratonu a série půlmaratonů se konala v rámci
veletržního stánku v Sao Paulu Mexiko City a Rio de
Janeiru.
Zimní sporty a zimní aktivity v regionech Čech,
Moravy i Slezska rezonovaly v zimní kampani
CzechTourism v teritoriu Beneluxu, které rodiny
s dětmi ze svého regionu lákalo do konkrétních
horských středisek, a také v aktivitách zastoupení
pro Španělsko, které připravilo propagaci fly and
drive programu pro české a moravské vánoční trhy
i aktivity s cílem podpořit prodej zájezdů během
adventu a Vánoc.
Téma zimních sportů se objevilo i v rámci prezentace
České republiky na zimních olympijských hrách,
které zajišťovalo v roce 2018 zahraniční zastoupení
pro Jižní Koreu. To mimo jiné připravilo hru
na principu vánočního kalendáře a kampaň
na sociálních sítích s výherním eventem a prezentací
Českého domu. Polští blogeři se v příhraničních
lyžařských střediscích Jeseníků a Krkonoš objevili
v souvislosti s blogertripem připravených pro cílovou
skupinu „cool“ cestovatelů. České příhraničí se tak
prezentovalo na blogu gdziewyjechac.pl, který v roce
2017 patřil mezi dvacítku nejlepších polských blogů.
Golf jakou součást produktové řady aktivního
turismu rezonoval v kampani rakouského
zahraničního zastoupení, které navázalo celoroční
spolupráci s golfovým časopisem Extra Golf, přičemž
v jednotlivých číslech vydání byly v souvislosti
s golfovými možnostmi představeny rozličné regiony
republiky. Golf byl tématem press a fam tripů
i v Japonsku, Skandinávii či v zemích Beneluxu.
Zahraniční zastoupení pro Japonsko navíc připravilo
osmistránkovou prezentaci české golfové nabídky
v japonském magazínu Golf Digest’s. Vytvořeny byly
hned dva golfové balíčky pro japonské turisty.

Česká republika pro luxusní dovolenou a wellness
Nabídka luxusního turismu se objevila v marketingu
zahraničního zastoupení pro Velkou Británii, které
připravilo workshop pro zástupce skotských cestovních
kanceláří a agentur, a kromě kulturní nabídky
Prahy zde představilo i aktivní trávení volného času
a lázeňství s orientací na wellness pobyty.
Segment luxusního turismu propagovalo i zastoupení
pro Mexiko a Latinskou Ameriku. Kampaň
připravená s tamní cestovní kanceláří Viajes
Rosario zahrnovala inzerci v katalogu Travel Book,
konkrétní nabídku produktů na webu cestovní
kanceláře, prezentaci na akcích pro top klienty
kanceláře i online marketingové nástroje (newsletter,
sociální sítě). Zahraniční zastoupení v Hongkongu
připravilo televizní kampaň cílenou na Thajsko, která
představila především Karlovy Vary a Kutnou Horu.
Celkem 12 epizod pořadu thajské TV True bylo více
než padesátkrát reprízováno. Pořad zasáh více než
14 milionů domácností, kampaň na sociálních sítích
přinesla 125 000 nových followerů.
Produkty českého léčebného lázeňství a wellness
pobytů přijelo do Dublinu a do Londýna představit
šest zástupců lázeňských měst, prezentace byla určena
nejen pro zástupce cestovních kanceláří a agentur,
ale i praktickým lékařům a zástupcům privátních
a státních pojišťoven. Léčebné lázeňství bylo uvedeno
jako nový segment do nabídky lokálních cestovních
kanceláří v rámci fam tripu „tradice českého lázeňství“
připraveného oběma pobočkami CzechTourism v Číně
– Pekingu i Šanghaji.
Gastroturismus České republiky
Vinné stezky Jižní Moravy spojené s možností
cykloturistiky, ale i UNESCO památky Východní
Moravy či nabídka Plzeňského kraje jsou motivy
brandovaného autobusu rakouského tour operátora
Sabtours, který bude 4 roky jezdit po celé Evropě. Pro
první cestu autobusu vytvořil tour operátor speciální
balíček na cestu po Moravě a produktový katalog.

Press trip Rusko
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Sto let Československa se oslavovalo i v Chicagu.
Týden české kuchyně doplnila propagace v rámci
moravských dnů a prezentace pro 50 zástupců médií
a cestovních kanceláří.
Moravské speciality a víno, ale i možnosti trávení
volného času a prvorepubliková architektura
se propsaly do akce připravené zahraničním
zastoupením pro USA a Kanadu pro americké
novináře, členy prestižní asociace Society of
American Travel Writers. 57 účastníků press a fam
tripu čekal mimo jiné i odborný B2B workshop
s českými protějšky.
Tradiční i moderní gastronomie zaměřená
na vegetariány byla tématem press tripu „Vlakem pro
regionech České republiky“, který byl připraven pro
novináře ze zemí Beneluxu. Česká kuchyně společně
s regionálními produkty a kulturními akcemi
se představila i v rámci japonského satelitního
programu World Tour Perfect MAP, který sleduje
přes 40 milionů japonských domácností.
Incentivní a kongresový turismus
Incentivní a kongresový turismus se ve spolupráci
s Czech Convention Bureau podařilo prezentovat
pomocí fam tripu pro brazilský trh, v rámci trade
show World Meeting Forum a na veletrhu IBTM
Latinamerica. Prezentace, workshopy a tradeshow se
na téma MICE uskutečnily i v Mexico City a v Chile.
Fam trip pro touroperátory zaměřené na tento
segment byl připraven v rámci Projektů ekonomické
diplomacie. Specializovaný MICE fam trip připravilo
ve spolupráci s Prague Convention Bureau, Ostrava
Convention, Moravia Convention a společností
RegioJet i pařížské zastoupení CzechTourism, a to
v destinacích Praha, Ostrava a regionu Jižní Morava.
40 zástupců vybraných francouzských společností
se účastnilo i říjnového workshopu pro čtyřicítku
nákupčích.
Partnerská spolupráce – touroperátoři, cestovní
kanceláře, dopravci
Spolupráce s B2B segmentem letos opět zahrnovala
aktivity zaměřené na vybrané zahraniční touroperátory,
cestovní kanceláře, zástupce dopravců a další subjekty
působící v cestovním ruchu a navazujících oborech.
B2B workshopy pro cestovní kanceláře připravilo
např. zastoupení pro Francii, a to v Toulouse, Paříži
a Marseille. Italské cestovní agentury se účastnily
série workshopů v severoitalských městech Terst,
Verona a Turín (5 českých partnerů), na specifický
segment italského školního turismu cílila prezentace
pro nákupčí připravená v listopadu. Pro britské
cestovní kanceláře a agentury byl připraven výukový
online kurz. Odborné workshopy a přednášky byly
připraveny s cílem propagace nových destinací České
republiky spolu s problematikou víz pro turisty
z Číny. Akce se konaly v Chengdu, Chongqingu,
Šanghaji, Kantonu, Šen-čenu, Guiyangu, Kunmingu,
Xiamen a Fuzhou.

Společnou prezentaci evropských destinací
na thajském trhu připravila hongkongská pobočka
CzechTourism s působností pro jihovýchodní Asii,
navštívilo ji 80 odborníků ze Singapuru a 120
z Malajsie. Více než 150 hongkongských agentů uvítalo
i květnové představení České republiky v rámci Travel
eXpert Hong Kong Workshopu. Výukové semináře
a edukační aktivity probíhaly i pro odborníky
z Bangkoku, Chiang Mai a Phuketu, stejně jako pro
indonéská města Medan, Surabaya a Bandung.
Roadshow Discover Czech Republic byla zaměřena
na luxusní bonitní klientelu z Austrálie. Workshopy
se konaly v Sydney, Melbourne a poprvé také
v Aucklandu. Partnerská spolupráce na vzdálených
trzích zahrnovala i B2B roadshow v japonských
městech Nagoya, Osaka, Fukuoka a v Tokyu, rozvoj
nových obchodních styků s českými dodavateli se
soustředil na golfový produkt, high-end produkty
a lokalitu Jižní Moravy včetně města Brna. Speciální
fam-blogger cestu určenou pro 4 cestovní kanceláře
a 11 blogerů připravilo zastoupení pro Jižní Koreu.
Itineráře automobilových zájezdů byly připraveny
s ohledem na individuální zájmy tamních cestovních
kanceláří, výsledkem akce bylo přes 150 postů na blogu.
Zastoupení pro Mexiko a Latinskou Ameriku zařadilo
Prahu do programu pro poznávání Střední Evropy,
a to společně s Berlínem a Vídní a připravilo i balíčky
zájezdů pro místní touroperátory. Zastoupení
prezentovalo produktové balíčky českých subjektů
místním touroperátorům a cestovním kancelářím
už zkraje roku 2018, ke spolupráci vznikla mimo
jiné tištěná verze newsletteru určená pro distribuci
na veletrzích, workshopech a trade shows.
Crossmediální aktivity zahrnuly i kampaň
připravenou ve spolupráci s jedním
z nejvýznamnějších touroperátorů v Mexiku,
výukovou microsite pro odborné pracovníky
cestovních kanceláří a agentur připravilo zastoupení
v Moskvě (zásah více než 17 000 odborníků).
Mezi nejúspěšnější spolupráce opět patřily kampaně
připravené společně s aerolinkami. 4 miliony členů
klubu zhlédlo kampaň připravenou ve Velké Británii
s aerolinkou British Airways, město Brno díky tomu
dosáhlo na prezentaci v časopise High Life, který
si přečte na 3,6 milionu pasažérů. Velká Británie
iniciovala i online kampaň v rámci regionálních letišť
v Manchesteru, Birminghamu, East Middlandsu,
Glasgow, Ledds Brandfordu a Newcastelu, spolupráce
s aerolinkami Jet2 (holidays) oslovila přes 17 000
cestujících. Jednání o nových přímých letech
pro Českou republiku se v roce 2018 uskutečnila
v Japonsku (networkingová večeře) i v Kazachstánu
(setkání delegace a jednání). Aktivity zahraničních
zastoupení podpořily i nové přímé letecké spojení
mezi Prahou a Philadelphií (tisková konference,
prezentace a setkání odborníků), které doplnil
připravený influencer trip určený pro bonitní klientelu
a zahrnující kromě Prahy i mimopražské destinace.
Obsah vygenerovaný k nové přímé letecké lince během
několika dní zasáhl přes milion uživatelů.
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A
B

C
D

E

A Hongkong – roadshow v jihovýchodní Asii
B Slovensko – kampaň s Regiojet
C Rusko – předání ceny Traveler Awards 2018
D Filipíny – veletrh Travel Madness
E	Japonsko – press trip pro influencery
zaměřený na české tradice
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Nové příležitosti pro Českou republiku:
Indie, Izrael, Blízký východ
Na začátku roku 2018 posílila agentura CzechTourism svou působnost na
Blízkém východě a uzavřela spolupráci s PR agenturou v Dubaji. Ta od dubna
realizuje PR a B2B aktivity pro Spojené arabské emiráty, Saúdskou Arábii,
Katar, Kuvajt, Írán, Libanon, Omán a Bahrajn. Společným znakem těchto
zdrojových teritorií je dlouhodobě příznivá predikce výjezdů, nadprůměrné
útraty a potenciál pro propagaci produktové nabídky regionů České republiky.
Roadshow na Blízkém východě

V dubnu se Česká republika poprvé oficiálně
představila na největším saudskoarabském veletrhu
Riyadh Travel Fair. Propagaci lázeňství a wellness
doplnila nabídka rodinné dovolené či dovolené
v přírodě. Spolu s veletrhem zorganizovala agentura
CzechTourism ve spolupráci s Velvyslanectvím
České republiky v Rijádu networkingovou akci pro
saudskoarabské cestovní kanceláře.
Na podzim pod hlavičkou zemí Visegrádské čtyřky –
spolu s Maďarskem, Polskem a Slovenskem – proběhla
road show s názvem „Discover Central Europe“ ve
Spojených arabských emirátech, Saúdské Arábii
a Kataru. Své služby v regionu představilo celkem
devět českých subjektů. Úspěšné akce, jejímiž partnery
byly letecké společnosti Emirates a Qatar Airways, se
v Dubaji, Džiddě, Rijádu a Dauhá zúčastnilo více než
380 místních nákupčích. Kromě nabídky tradičního
léčebného lázeňství, které je v regionu velmi populární,
se CzechTourism zaměřuje na prezentaci nových
turistických produktů a oslovení nových cílových skupin.
Jde zejména o propagaci poznávacích cest s vysokou
kvalitou služeb, originálním kulturním a zábavním
programem, pobyty v přírodě nebo rodinnou dovolenou
s dětmi. I nadále se bude Česká republika v regionu
věnovat propagaci lázeňských, wellness a medicínských
pobytů a kvalitního zázemí pro segment MICE.

MICE India Luxury Travel
Congress v Indii

Pro posílení rostoucího trendu příjezdů z Indie se
bombajská pobočka agentury CzechTourism zaměřila

především na realizaci B2B a PR aktivit. Na začátku
roku se Česká republika již tradičně zúčastnila veletrhu
SATTE v Novém Dillí, na nějž navazoval networkingový
event pořádaný pod záštitou velvyslance České republiky.
Za účelem posílení MICE aktivit v teritoriu se v červenci
zástupci CzechTourism zúčastnili konference MILT,
kde představili bohaté možnosti pro pořádání eventů,
konferencí a incentivní akcí v České republice.
Velmi úspěšnou aktivitou byla letní B2C kampaň
připravená ve spolupráci s celostátním indickým
deníkem Times of India. Kvíz zaměřený na regionální
cíle v České republice oslovil přes 3 000 účastníků,
kteří v rámci kampaně vytvořili na svých sociálních
sítích přes 850 000 interakcí. Na podzim své služby
v Indii prezentovalo celkem osm českých partnerů,
a to v rámci B2B road show v Dillí, Ahmedabádu
a Bombaji. Úspěšné akce, jejímž generálním partnerem
byla společnost Air Arabia, se zúčastnilo celkem přes
400 indických nákupčích.
V Izraeli se Česká republika na začátku roku
prezentovala na veletrhu IMTM v Tel Avivu. Tradiční
nabídku lázeňství a medicínského turismu doplnily nové
produkty vhodné pro české i moravské regiony – aktivní
dovolená v přírodě a dovolená pro rodiny s dětmi.
I v Izraeli využívá agentura CzechTourism služeb lokální
PR agentury, která ve spolupráci s Českým centrem
a CzechTrade zajišťuje také prezentační aktivity v nově
otevřeném Českém domě v Jeruzalémě.
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Institut
turismu
Institut turismu řešil v roce 2018 řadu výzkumných i vzdělávacích
projektů, jejichž výstupy poskytoval širokému spektru příjemců –
partnerům, odborníkům cestovního ruchu, široké veřejnosti. Klíčové
analytické podklady zpracované Institutem slouží pro strategické
plánování agentury.
Výstupy určené široké odborné veřejnosti zahrnovaly
zejména první ucelené výsledky integrovaného šetření
domácího a příjezdového cestovního ruchu, výsledky
výzkumu USP (Unique Selling Propositions) produktů
cestovního ruchu na zahraničních trzích, či data
z inovovaného monitoringu návštěvnosti turistických
cílů. V rámci spolupráce s odbornou veřejností
připravil Institut několik odborných seminářů pro
pracovníky destinačních managementů a organizačně

i programově zajišťoval osmý ročník konference
Fórum cestovního ruchu. Řadu vzdělávacích kurzů
připravil také pro interní příjemce v rámci agentury.
Institut turismu poskytnul analytickou podporu
pro projekt certifikace destinačních společností
a pokračoval v rozvoji Marketingového informačního
systému jako otevřeného nástroje pro prezentaci
a interpretaci statistických dat.

Marketingový
výzkum
Oddělení marketingového výzkumu v roce 2018 pokračovalo
v realizaci trackingu domácího a příjezdového cestovního ruchu. Tento
projekt po skončení samostatných šetření příjezdového cestovního
ruchu představuje klíčový zdroj dat o cestovním ruchu nejen pro
CzechTourism, ale také další organizace státu, regionální destinační
společnosti či akademickou veřejnost.

Významné projekty,
analýzy a metodiky
zpracované v roce
2018:

V metodické oblasti zajišťoval marketingový výzkum
přechod na metodiku monitoringu návštěvnosti
turistických cílů, která v novém provedení lépe
reflektuje existující diverzitu v organizačních
strukturách poskytovatelů dat. Současně byla
významně rozšířena báze sledovaných objektů,
sjednocena kategorizace a v neposlední řadě
došlo k navázání široké spolupráce s regionálními
destinačními společnostmi v oblasti sběru dat.

Na zahraničních trzích byly realizovány výzkumy
zaměřené na zjištění potenciálu produktů v cestovním
ruchu (USP produktů) a image ČR. Jednalo se
o rozsáhlé výzkumy zahrnující jak kvalitativní, tak
kvantitativní výzkumné metody. Výsledky a závěrečné
zprávy z výzkumů jsou podkladem pro tvorbu
jednotlivých Country reportů, nastavení strategie
produktového portfolia agentury a zároveň slouží
široké veřejnosti.
Analýzy a výzkumy na institut.czechtourism.cz

Integrovaný
tracking
domácího
a příjezdového
cestovního
ruchu – etapa
2018.

Výzkum USP
produktů na
zahraničních
trzích.

Průzkum
spokojenosti
partnerů
z destinačního
managementu.

Vyhodnocení
efektivity
vybraných
eventů
v roce 2018.

Analýza odborných
asociací,
profesních
sdružení
a společností
činných v odvětví
cestovního ruchu.

Průzkum
vnímání
značky Česká
republika
v zahraničí.

Nová
metodika
sledování
návštěvnosti
turistických
cílů.
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90 % zahraničních návštěvníků ČR tvoří obyvatelé evropských zemí a mezi nimi především obyvatelé
sousedních států – Německa (celá třetina příjezdového cestovního ruchu), které se spolu s Rakouskem,
Polskem a Slovenskem podílí na incomingu z 62 %. Silným zdrojovým trhem je Rusko, s odstupem Itálie.
ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ČR PODLE TRVALÉHO POBYTU
KONTINENT

Počet

%

Evropa (mimo ČR)

11 886

89,6

Asie

1 118

8,4

Severní Amerika

179

1,3

Jižní Amerika

32

0,2

Austrálie a Oceánie

24

0,2

Afrika

22

0,2

SOUSEDÍCÍ ZEMĚ

Počet

%

Dohromady

8 260

62,3

Německo

4 399

33,2

Polsko

1 595

12,0

Rakousko

1 311

9,9

Slovensko

955

7,2

> 5 % - 5 zdrojových trhů
> 2 % - 13 zdrojových trhů
n=13 261, zahraniční návštěvníci > 25 respondentů - 30 zdrojových trhů

DALŠÍ ZEMĚ
Rusko
Itálie
Francie
Čína
UK
Japonsko
Nizozemsko
Maďarsko
Ukrajina
Jižní Korea
Španělsko
USA
Izrael
Švýcarsko
Švédsko
Belgie
Portugalsko
Bulharsko
Indie
Dánsko
Rumunsko
Turecko
Irsko
Finsko
Řecko
Kanada
Ostatní

Počet
814
464
311
302
294
279
275
274
268
235
220
138
127
113
102
85
48
44
40
39
33
30
30
30
28
27
351

Výsledky šetření příjezdového cestovního ruchu

Cestovatelské zvyklosti

Podíl lidí cestujících do zahraničí
(dospělá populace)

46 %
(30,4 mil.)

37 %
(25 mil.)

43 %
(25,8 mil.)

39 %
(18,1 mil.)

(28 %)

(34 %)

(46 %)

(52 %)

58 %

55 %

58 %

52 %

Nejoblíbenější produkt
Denně sleduje sociální sítě
Sociální sítě využívané k inspiraci

FB (25 %), IG (22%), FB (29 %), IG (26 %), FB (29 %), IG (23 %), IG (29 %), FB (26 %),
P (12 %)
P (14 %)
P (13 %)
P (12 %)

Inspirace na webových stránkách
zahraničních turistických agentur

42 %

52 %

44 %

71 %

Sdílení zážitků z dovolené (vždy)

26 %

26 %

27 %

24 %

Výsledky šetření Unique Selling Propositions produktů cestovního ruchu

%
6,1
3,5
2,3
2,3
2,2
2,1
2,1
2,1
2,0
1,8
1,7
1,0
1,0
0,9
0,8
0,6
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1
0,2
2,6
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34 43 44

17 21
45

32
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TOP 50
název cíle

5

15

12
20

počet registrovaných návštěvníků (tis.)
2016 *

kraj

2017

y/y (%)

11

Pražský hrad, Praha

2 100,7

2 377,6

13,2%

Praha

22

Lanová dráha na Petřín, Praha

1 753,0

2 066,0

17,9%

Praha

33

Zoologická zahrada Praha, Praha

1 448,4

1 445,1

-0,2%

Praha

44

AquaPalace Praha, Praha

1 022,8

835,9

-18,3%

Praha

55

Aqualand Moravia, Pasohlávky

712,4

721,0

1,2%

Jihomoravský

66

Petřínská rozhledna, Praha

660,4

713,6

8,1%

Praha

77

Starý hřbitov (Pinkasova synagoga), Praha

n/a

675,0

n/a

88

Zoologická zahrada Zlín – Lešná, Zlín

668,3

630,3

-5,7%

Zlínský
Královéhradecký

99

Praha

Zoologická zahrada Dvůr Králové, Dvůr Králové nad Labem

538,0

518,4

-3,6%

10
10

Zoologická zahrada Ostrava, Ostrava

509,3

507,0

-0,5%

11

Klausová synagoga, Praha

n/a

471,1

n/a

12

Státní hrad a zámek Český Krumlov, Český Krumlov

426,7

463,5

8,6%

13

Španělská synagoga, Praha

n/a

461,9

n/a

14

Zoologická zahrada Plzeň, Plzeň

441,4

452,8

2,6%

Plzeňský

15

Státní zámek Lednice, Lednice

410,9

437,8

6,5%

Jihomoravský

16

Kostnice, Kutná Hora – Sedlec

376,7

431,4

14,5%

Středočeský

17

iQLANDIA science center, Liberec

425,0

421,2

-0,9%

Liberecký

18

Bludiště na Petříně, Praha

388,1

391,1

0,8%

Praha

19

Staroměstská radnice, Praha

867,8

377,6

-56,5%

Praha

20

Stezka korunami stromů Lipno, Lipno nad Vltavou

312,6

355,9

13,9%

Jihočeský

21

Zoologická zahrada Liberec, Liberec

480,2

355,3

-26,0%

Liberecký

22

Botanická zahrada hl. m. Prahy, Praha

318,8

344,0

7,9%

23

Chrám sv. Barbory, Kutná Hora

312,4

340,2

8,9%

24

Žižkovská televizní věž, Praha

n/a

340,0

n/a

Praha

25

Maiselova synagoga, Praha

n/a

339,9

n/a

Praha

26

Zoologická zahrada Olomouc, Olomouc

339,5

339,2

-0,1%

Olomoucký

27

Zoologická zahrada Jihlava, Jihlava

334,5

316,7

-5,3%

Vysočina

28

Zoologická zahrada Brno, Brno

306,9

308,1

0,4%

29

Centrum Černá Louka, Ostrava

360,4

302,8

-16,0%

Moravskoslezský
Praha
Jihočeský
Praha

Praha
Středočeský

Jihomoravský
Moravskoslezský

30

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm

315,6

302,0

-4,3%

31

Státní zámek Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

293,7

295,6

0,7%

32

Památník Terezín, Terezín

282,2

282,9

0,2%

Ústecký

33

Zoopark Chomutov, Chomutov

277,3

277,4

0,0%

Ústecký

232,9

277,0

18,9%

Ústecký

n/a

272,3

n/a

260,0

0,0%

Jihočeský
Středočeský

Zlínský
Jihočeský

34

Soutěsky Kamenice, České Švýcarsko

35

Národní technické muzeum, Praha

36

Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou

260,0

37

Zámek a arboretum Průhonice, Průhonice

239,2

259,5

8,5%

38

Království železnic, Praha

245,5

254,6

3,7%

39

ŠKODA muzeum v Mladé Boleslavi, Mladá Boleslav

194,0

254,1

31,0%

40

Veletržní palác (NG), Praha

342,4

251,7

-26,5%

41

Zámek Dětenice, Dětenice

238,3

239,6

0,5%

42

Staronová synagoga, Praha

n/a

237,2

n/a

43

Edmundova soutěska, České Švýcarsko

200,5

234,9

17,2%

Ústecký

44

Pravčická brána, České Švýcarsko

221,1

233,0

5,4%

Ústecký

45

Stezka korunami stromů Krkonoše, Jánské Lázně

n/a

230,0

n/a

46

Státní hrad Karlštejn, Karlštejn

268,5

228,2

-15,0%

47

Punkevní jeskyně a Macocha, Vavřinec

208,6

212,3

1,8%

Jihomoravský

48

Aquapark Olomouc, Olomouc

193,4

211,7

9,4%

Olomoucký

49

Tři prameny, České Švýcarsko

190,0

205,7

8,3%

Ústecký

50

Novoměstská radnice (bez věže), Praha

191,0

200,8

5,1%

Praha

y/y – meziroční změna v procentech
n/a – nejsou dostupná data
* změna metodiky; data za rok 2016 mohou zahrnovat návštěvnost
více objektů téhož provozovatele.

Institut turismu každoročně připravuje přehled návštěvnosti turistických cílů České republiky

Praha

Praha
Středočeský
Praha
Královéhradecký
Praha

Královéhradecký
Středočeský
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Informační centra
a odborná knihovna
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Turistická
informační centra

Mystery shopping
informačních center
2018: Celkem
uskutečněno
500 návštěv, z toho
439 „prvních“ návštěv,
14 „druhých“ návštěv,
47 doplňujících návštěv.
Celkový index 87 %.

Infocentra agentury CzechTourism po celý rok 2018 podporovala stěžejní
kampaň ke sta letům česko-slovenské vzájemnosti nejen v rovině nabídky
turisticky zajímavých cílů, ale také slavnostní vizualizací samotných center.

Spolupráce s A.T.I.C.
na certifikaci
turistických
informačních
center. Do konce
roku 2018 bylo
certifikováno
celkem 447 TIC.

Stoleté výročí republiky znamenalo nesčetné
množství výstav, akcí a tematicky zaměřených
instalací po celé republice, kam infocentra směřovala
své návštěvníky. Portfolio nabídky pokrývající
tradiční turistické cíle tím bylo významně obohaceno
a infocentra opět navštívilo téměř čtvrt milionu

Kooperace na
projektu jednotného
značení významných
turistických
a kulturních cílů na
dálnicích a silnicích
I. třídy. (tzv. hnědé
cedule).
V rozšířených
prezentacích
prezentovány
Východní Čechy,
Domažlicko,
Vysočina.
Prezentace
Best of Czech
studentům
ze zahraničí –
Education week
na VŠE 2× ročně.
Školení,
prezentace
zkušeností
a edukační
činnosti.
212 tisíc
návštěvníků
v infocentru na
Staroměstském
náměstí, téměř
čtvrtmilionu za
obě infocentra.

návštěvníků. Přátelské prostředí a pomoc v každé
situaci jsou ceněnými atributy, za kterými přicházejí
návštěvníci z celého světa. Studenti a odborníci
navštěvují infocentrum s knihovnou a studovnou
v budově centrály na Vinohradech za účelem výpůjček
odborných materiálů.

Odborná knihovna
cestovního
ruchu poskytuje
důležité informace
jak studentům
odborných škol, tak
laické veřejnosti.

V Informačním
centru na
Vinohradské ulici
bylo odbaveno
více než 3 700
emailových nebo
telefonických
dotazů ze zahraničí.

Stáže
zahraničních
studentů z oboru
cestovního
ruchu – jazyková
vybavenost.
Aktivní
prezentace
krajů České
republiky,
odborné
semináře.

Praxe studentů
středních, vyšších
odborných
a vysokých škol
cestovního ruchu
– spolupráce se
školami a trénink
v praxi.
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MICE – Czech
Convention Bureau
Kongresový a incentivní turismus
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Czech
Convention Bureau
Czech Convention Bureau působí v agentuře CzechTourism
od 1. ledna 2010. Primárním cílem je jednotná propagace České republiky
coby atraktivní kongresové a incentivní destinace a efektivní koordinace
marketingových a obchodních aktivit vůči zahraničním i domácím
klientům. V rámci úspěšné propagace ČR na poli kongresového
a incentivního turismu spolupracuje Czech Convention Bureau se
soukromými subjekty, univerzitami, kongresovými ambasadory
a regiony. Czech Convention Bureu je rovněž spoluzakladatelem
evropské strategické aliance National Convetion Bureaux of Europe,
jejímž cílem je vzájemná kooperace na poli kongresového průmyslu.
Česká republika byla
úspěšně prezentována
na 3 mezinárodních
veletrzích zaměřených
na oblast kongresového
průmyslu a destinace
byla rovněž představena
nákupčím služeb na
4 specializovaných B2B
sales eventech.
V roce 2018 bylo
v rámci programu
kampaně kandidatur
aktivně podpořeno
15 kandidatur
na mezinárodní
kongresy s cílem
jejich získání pro
Českou republiku.

Potenciál a nabídka
České republiky
v oblasti M.I.C.E. byl
rovněž představen
nákupčím služeb
a odborným novinářům
prostřednictvím
4 zorganizovaných FAM
tripů do regionů ČR.

Dle aktuálních statistik
mezinárodní asociace
ICCA je ČR na 23. pozici
v mezinárodním
žebříčku kongresových
destinací, přičemž
město Praha je dokonce
na 8. místě mezi
kongresovými městy.
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Podpora agentury
Prezentace činností oddělení, která podporují chod agentury
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Tiskové
oddělení
Tiskové oddělení zajišťovalo v roce 2018 interní i externí komunikaci,
především k novinářské a odborné obci. Korporátní PR bylo posíleno
tradičními i novými mediálními partnerstvími, oddělení zajišťovalo
kompletní servis Mediálního centra ORBIS, PR servis a produkci
překladů pro agenturu i její zahraniční zastoupení.
Oddělení pokrylo denní monitoring médií a mediální
analýzy, revize oficiálních projevů a vystoupení,
bylo správcem korporátních webových stránek
a sociálních sítí.

Oddělení kooperovalo na PR aktivitách partnerských
eventů a zajišťovalo korporátní eventy, především
MFF Tourfilm a aktivity spojené s 25. výročím
agentury CzechTourism.

Tiskové oddělení pro rok 2018 připravilo online prezentaci výsledků práce agentury za čtvrtstoletí jejího působení
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CzechTourism – 25 let
1993

Založili jsme českou centrálu cestovního ruchu (ČCCR).

1995

7 zahraničních zastoupení – Německo, Rakousko, Velká Británie, Itálie, USA,
Kanada a Japonsko.

1999

Vznikla první webová prezentace na stránkách www.visitczech.cz zaměřená na
zahraniční turisty.

2000

Otevřeli jsme informační centrum v budově ČCCR na Vinohradské ulici.

2003

Začali jsme propagovat domácí cestovní ruch.

2004

Vznikl portál Kudy z nudy, který obsahuje tipy na výlety po ČR.

2006

Otevřeli jsme zahraniční zastoupení v Pekingu a Mexiku.

2009

Spustili jsme projekt CzechSpecials, zaměřený na propagace tradiční české kuchyně.

2010

Druhé zastoupení v Rusku, (Jekatěrinburg). Vznikla též Czech Convention Bureau.

2012

V rámci rebrandingu destinace Česká republika jsme též spustili prezentaci Česka
jako země příběhů.

2013

Otevřeli jsme zahraniční zastoupení v Hongkongu, Soulu a Šanghaji.

2016

Zapojili jsme se do oslav 700 let od narození Karla IV.
Přebíráme projekt Český systém kvality služeb.

2018

Jako CzechTourism jsme národní marketingovou agenturou pro oslavy 100 let od
vzniku samostatného československého státu.

Agentura CzechTourism slavila v roce 2018 čtvrtstoletí své existence
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Koordinace veřejných zakázek
a interní řízení
V roce 2018 zadala ČCCR –
CzechTourism 108 veřejných zakázek
v celkové hodnotě 239 270 683,50 Kč
bez DPH, přičemž dodavatelé pro
plnění jejich předmětů byli vybráni
zejména na základě otevřených
zadávacích řízení.

VZMR 92 %
podlimitní 3 %
nadlimitní 5 %

Z celkového součtu 108 veřejných zakázek bylo
100 veřejných zakázek malého rozsahu, 3 zjednodušená
podlimitní řízení a 5 veřejných zakázek nadlimitních.

Finanční oddělení a administrace
zahraničních zastoupení
Finanční oddělení poskytuje zázemí pro všechny ostatní činnosti
a složky organizace. Zajišťuje finanční řízení chodu agentury,
hotovostní a bezhotovostní styk, fakturace, služby pokladny,
zúčtování interních potřeb agentury.

Technická správa
Oddělení IT a technické správy zabezpečuje provoz a rozvoj
informačních a komunikačních technologií agentury, chod agentury
z hlediska technologické a provozní údržby, zabezpečuje ochranu
objektu centrály, zabezpečuje skladové hospodářství a spravuje
vozový park agentury.

Interní audit
Cílem interního auditu je podpora agentury při efektivním plnění
jejích úkolů. Interní audit normativně kotví vnitřní procesy v agentuře.
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Komentář k finančnímu
hospodaření
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism je státní
příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj,
z jehož rozpočtu je také převážně financována. Ostatní prostředky
získává vlastní činností či případně z jiných rozpočtových kapitol.
Výnosy roku 2018

Náklady roku 2018

Celkové výnosy jsou ve výši
488 370 910,66 Kč

Celkové náklady jsou ve výši
488 331 380,84 Kč

Největší část výnosů je tvořena neinvestičním
příspěvkem na provoz ve výši 478 690 561,00 Kč.
Další dotace byly obdrženy od města Karlovy Vary
324 000,00 Kč a Karlovarského kraje 200 000,00 Kč.
V roce 2018 bylo současně vráceno 188 068,61 Kč
nevyčerpané částky předfinancovaného projektu Eden
za roky 2016 a 2017. Podíl na výnosech má také vlastní
činnost, kdy jsou fakturovány spolupořadatelské
poplatky, účasti na roadshow, workshopech nebo
veletrzích. Celkem tyto výnosy z prodeje služeb v roce
2018 činily 8 906 776,45 Kč. Ostatní výnosy z činností
ve výši 232 920,25 Kč tvoří zejména smluvní pokuty
a výnosy z vyřazených pohledávek. Finanční výnosy
ve výši 204 721,57 Kč jsou kurzové zisky a úroky.

CzechTourism disponuje jednou budovou, kterou
má v užívání v Praze, informačním centrem
na Staroměstském náměstí a 19 zahraničními
zastoupeními ve světě. S tím je spojeno množství
provozních nákladů zajišťujících vhodné zázemí
pro marketingovou činnost. Mezi provozní náklady
organizace patří například spotřeby energií
(elektřina, plyn, voda) ve výši 1 814 868,57 Kč, opravy
zařízení a majetku ve výši 1 862 990,80 Kč, ostraha
budovy 1 163 205,25 Kč, úklid a odvoz odpadu
1 502 225,17 Kč, poštovné 624 983,88 Kč nebo
telekomunikační služby 2 076 580,31 Kč. Mzdové
náklady byly ve výši 40 015 613,00 Kč, náklady z titulu
sociálního pojištění a veřejného zdravotního pojištění
zaměstnanců ve výši 13 288 914,00 Kč a ostatní
sociální náklady a úrazové pojištění zaměstnanců
1 566 700,61 Kč. Osobní náklady na zahraničních
zastoupeních zahrnuté v ostatních službách činily
31 055 799,76 Kč. Mezi marketingové náklady se
řadí zejména propagační tiskoviny a předměty
za 12 051 210,08 Kč, náklady na reprezentaci
9 380 331,40 Kč, náklady na marketingové propagace,
prezentace, kampaně 152 411 869,31 Kč, náklady
na veletrhy 49 509 994,50 Kč a náklady na workshopy,
semináře 4 349 539,79 Kč. Cestovné bylo ve výši
8 030 284,59 Kč, náklady na překlady, tlumočení
a průvodcovské služby ve výši 4 244 128,12 Kč.
Další významnou nákladovou položkou jsou odpisy
dlouhodobého majetku 4 127 569,00 Kč nebo náklady
z drobného dlouhodobého majetku 2 147 973,90 Kč.
Finanční náklady ve výši 1 931 822,19 Kč tvoří kurzové
ztráty 1 682 865,58 Kč a úroky 248 956,61 Kč.

Výsledek hospodaření
Výsledkem hospodaření za rok 2018 je zisk
ve výši 39 529,82 Kč.
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Rozvaha k 31. 12. 2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo
Název položky
položky

Syntetický
účet

AKTIVA

Účetní období
Běžné
Brutto

Korekce

Minulé

Netto

331.076.829,72 132 470 258,71 198.606.571,01 210 864 915,12

A.

Stálá aktiva

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

A.I.1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

A.I.2.

188.409.307,56 132 281 464,57

56.127.842,99

57 349 205,51

32.431.678,91

21 756 427,63

10.675.251,28

11 334 882,70

012

0,00

0,00

0,00

0,00

Software

013

4.896.187,39

2 751 808,47

2.144.378,92

2 452 166,92

A.I.3.

Ocenitelná práva

014

18.806.739,16

10 395 241,00

8.411.498,16

8 763 341,58

A.I.4.

Povolenky na emise a preferenční limity

015

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.5.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

8.609.378,16

8 609 378,16

0,00

0,00

A.I.6.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

119.374,20

0,00

119.374,20

119 374,20

A.I.8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.9.

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

035

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

155.977.628,65 110 525 036,94

45.452.591,71

46 014 322,81

A.II.1.

Pozemky

031

173.250,00

0,00

173.250,00

173 250,00

A.II.2.

Kulturní předměty

032

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.3.

Stavby

021 106.378.495,66

62 468 328,47

43.910.167,19

44 354 083,19

A.II.4.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022

25.284.750,00

24 049 652,38

1.235.097,62

1 486 989,62

A.II.5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

025

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

24.007.056,09

24 007 056,09

0,00

0,00

A.II.7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

134.076,90

0,00

134.076,90

0,00

A.II.9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.10.

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.

Dlouhodobý finanční majetek

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.1.

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.2.

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.4.

Dlouhodobé půjčky

067

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.5.

Termínované vklady dlouhodobé

068

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.7.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

053

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.

Dlouhodobé pohledávky

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.1.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.2.

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.3.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.4.

Dlouhodobé pohledávky z ručení

466

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.5.

Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.6.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.7.

Dlouhodobé zprostředkování transferů

475

0,00

0,00

0,00

0,00

B.

Oběžná aktiva

142.667.522,16

188.794,14

142.478.728,02

153.515.709,61

B.I.

Zásoby

8.501.669,20

0,00

8.501.669,20

11.092.519,83

B.I.1.

Pořízení materiálu

111

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.2.

Materiál na skladě

112

8.434.502,53

0,00

8.434.502,53

9.701.354,38

B.I.3.

Materiál na cestě

119

67.166,67

0,00

67.166,67

1.391.165,45

B.I.4.

Nedokončená výroba

121

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.5.

Polotovary vlastní výroby

122

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.6.

Výrobky

123

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.7.

Pořízení zboží

131

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.8.

Zboží na skladě

132

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.9.

Zboží na cestě

138

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.10.

Ostatní zásoby

139

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.

Krátkodobé pohledávky

26.275.778,07

188.794,14

26.086.983,93

42.711.449,47
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Číslo
Název položky
položky

Syntetický
účet

Účetní období
Běžné
Brutto

Korekce

Minulé

Netto

B.II.1.

Odběratelé

311

2.526.559,07

188.794,14

2.337.764,93

1.344.146,46

B.II.2.

Směnky k inkasu

312

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

313

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

4.915.247,95

0,00

4.915.247,95

6.213.516,15

B.II.5.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.6.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.7.

Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

317

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.8.

Pohledávky z přerozdělovaných daní

319

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.9.

Pohledávky za zaměstnanci

335

2.572.181,80

0,00

2.572.181,80

3.923.502,55

B.II.10.

Sociální zabezpečení

336

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.11.

Zdravotní pojištění

337

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.12.

Důchodové spoření

338

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.13.

Daň z příjmů

341

0,00

0,00

0,00

53.114,00

B.II.14.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

342

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.15.

Daň z přidané hodnoty

343

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.16.

Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

344

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.17.

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

346

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.18.

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

348

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.19.

Pohledávky ze správy daní

352

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.20.

Zúčtování z přerozdělování daní

355

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.21.

Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem

356

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.22.

Ostatní pohledávky ze správy daní

358

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.23.

Krátkodobé pohledávky z ručení

361

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.24.

Pevné termínové operace a opce

363

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.25.

Pohledávky z neukončených finančních operací

369

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.26.

Pohledávky z finančního zajištění

365

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.27.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

367

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.28.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.29.

Krátkodobé zprostředkování transferů

375

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.30.

Náklady příštích období

381

16.261.789,25

0,00

16.261.789,25

31.177.170,31

B.II.31.

Příjmy příštích období

385

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.32.

Dohadné účty aktivní

388

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.33.

Ostatní krátkodobé pohledávky

377

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.

Krátkodobý finanční majetek

0,00 107.890.074,89

99.711.740,31

B.III.1.

Majetkové cenné papíry k obchodování

251

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.2.

Dluhové cenné papíry k obchodování

253

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.3.

Jiné cenné papíry

256

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.4.

Termínované vklady krátkodobé

244

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.5.

Jiné běžné účty

245

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.6.

Účty státních finančních aktiv

247

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.7.

Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu

248

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.8.

Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu

249

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.9.

Běžný účet

241 106.836.372,51

0,00 106.836.372,51

98.432.181,53

B.III.10.

Běžný účet FKSP

243

529.373,48

0,00

529.373,48

624.098,26

B.III.11.

Základní běžný účet územních samosprávných celků

231

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.12.

Běžné účty fondů územních samosprávných celků

236

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.13.

Běžné účty státních fondů

224

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.14.

Běžné účty fondů organizačních složek státu

225

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.15.

Ceniny

263

133.329,40

0,00

133.329,40

111.703,51

B.III.16.

Peníze na cestě

262

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.17.

Pokladna

261

390.999,50

0,00

390.999,50

543.757,01

107.890.074,89
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Číslo
Název položky
položky

Syntetický
účet

Účetní období
Běžné

Minulé

PASIVA

PASIVA CELKEM

198.606.571,01

210.864.915,12

C.

Vlastní kapitál

141.625.854,59

138.881.129,81

C.I.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

57.864.128,31

59.219.567,73

C.I.1.

Jmění účetní jednotky

401

51.406.234,20

50.297.809,62

C.I.2.

Fond privatizace

402

0,00

0,00

C.I.3.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

4.192.853,91

6.656.717,91

C.I.4.

Kurzové rozdíly

405

0,00

0,00

C.I.5.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

-341.305,60

-341.305,60

C.I.6.

Jiné oceňovací rozdíly

407

0,00

0,00

C.I.7.

Opravy předcházejících účetních období

408

2.606.345,80

2.606.345,80

C.II.

Fondy účetní jednotky

83.722.196,46

97.763.462,61

C.II.1.

Fond odměn

411

1.808.354,94

1.808.354,94

C.II.2.

Fond kulturních a sociálních potřeb

412

500.743,48

567.678,10

C.II.3.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

45.688.746,33

63.790.646,86

C.II.4.

Rezervní fond z ostatních titulů

414

1.157.561,59

1.157.561,59

C.II.5.

Fond reprodukce majetku, fond investic

416

34.566.790,12

30.439.221,12

C.II.6.

Ostatní fondy

419

C.III.

Výsledek hospodaření

0,00

0,00

39.529,82

-18.101.900,53

C.III.1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

39.529,82

-18.101.900,53

C.III.2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

0,00

0,00

C.III.3.

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

0,00

0,00

C.IV.

Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

0,00

0,00

C.IV.1.

Příjmový účet organizačních složek státu

222

0,00

0,00

C.IV.2.

Zvláštní výdajový účet

223

0,00

0,00

C.IV.3.

Účet hospodaření státního rozpočtu

227

0,00

0,00

C.IV.4.

Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období

404

0,00

0,00

D.

Cizí zdroje

56.980.716,42

71.983.785,31

D.I.

Rezervy

0,00

0,00

D.I.1.

Rezervy

0,00

0,00

D.II.

Dlouhodobé závazky

0,00

0,00

D.II.1.

Dlouhodobé úvěry

451

0,00

0,00

D.II.2.

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

0,00

0,00

D.II.3.

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

0,00

0,00

D.II.4.

Dlouhodobé přijaté zálohy

455

0,00

0,00

D.II.5.

Dlouhodobé závazky z ručení

456

0,00

0,00

D.II.6.

Dlouhodobé směnky k úhradě

457

0,00

0,00

D.II.7.

Ostatní dlouhodobé závazky

459

0,00

0,00

D.II.8.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

0,00

0,00

D.II.9.

Dlouhodobé zprostředkování transferů

475

0,00

0,00

D.III.

Krátkodobé závazky

56.980.716,42

71.983.785,31

D.III.1.

Krátkodobé úvěry

281

0,00

0,00

D.III.2.

Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

0,00

0,00

D.III.3.

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

0,00

0,00

D.III.4.

Jiné krátkodobé půjčky

289

0,00

0,00

D.III.5.

Dodavatelé

321

1.409.199,39

14.253.906,74

D.III.6.

Směnky k úhradě

322

0,00

0,00

D.III.7.

Krátkodobé přijaté zálohy

324

0,00

0,00

D.III.8.

Závazky z dělené správy

325

0,00

0,00

D.III.9.

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

0,00

0,00

D.III.10.

Zaměstnanci

331

0,00

0,00

D.III.11.

Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

3.209.422,00

3.284.526,00

441

D.III.12.

Sociální zabezpečení

336

1.367.313,00

1.399.778,00

D.III.13.

Zdravotní pojištění

337

591.682,00

596.280,00
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Číslo
Název položky
položky

Syntetický
účet

Účetní období
Běžné

Minulé

D.III.14.

Důchodové spoření

338

0,00

D.III.15.

Daň z příjmů

341

0,00

0,00

D.III.16.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

342

722.070,00

740.097,00

0,00

D.III.17.

Daň z přidané hodnoty

343

2.300.736,00

1.375.359,20

D.III.18.

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

23.379.908,00

36.634.033,00

D.III.19.

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

0,00

0,00

D.III.20.

Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

0,00

0,00

D.III.21.

Přijaté zálohy daní

351

0,00

0,00

D.III.22.

Přeplatky na daních

353

0,00

0,00

D.III.23.

Závazky z vratek nepřímých daní

354

0,00

0,00

D.III.24.

Zúčtování z přerozdělování daní

355

0,00

0,00

D.III.25.

Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem

357

0,00

0,00

D.III.26.

Ostatní závazky ze správy daní

359

0,00

0,00

D.III.27.

Krátkodobé závazky z ručení

362

0,00

0,00

D.III.28.

Pevné termínové operace a opce

363

0,00

0,00

D.III.29.

Závazky z neukončených finančních operací

364

0,00

0,00

D.III.30.

Závazky z finančního zajištění

366

0,00

0,00

D.III.31.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

368

0,00

0,00

D.III.32.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

16.939.958,00

505.570,00

D.III.33.

Krátkodobé zprostředkování transferů

375

0,00

0,00

D.III.34.

Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu

248

0,00

0,00

D.III.35.

Výdaje příštích období

383

1.797.992,88

8.568.517,33

D.III.36.

Výnosy příštích období

384

941.100,38

0,00

D.III.37.

Dohadné účty pasivní

389

4.115.249,77

4.448.118,04

D.III.38.

Ostatní krátkodobé závazky

378

206.085,00

177.600,00
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Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Účetní období
Číslo
Název položky
položky

Syntetický
účet

Běžné
Hlavní činnost

Minulé

Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

A.

NÁKLADY CELKEM

488.331.380,84

0,00 464.795.004,51

0,00

A.I.

Náklady z činnosti

486.399.558,65

0,00 462.529.683,47

0,00

A.I.1.

Spotřeba materiálu

501

14.814.083,60

0,00

13.921.347,07

0,00

A.I.2.

Spotřeba energie

502

1.814.868,57

0,00

1.714.427,64

0,00

A.I.3.

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.4.

Prodané zboží

504

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.5.

Aktivace dlouhodobého majetku

506

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.6.

Aktivace oběžného majetku

507

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.7.

Změna stavu zásob vlastní výroby

508

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.8.

Opravy a udržování

511

1.862.990,80

0,00

1.909.966,36

0,00

A.I.9.

Cestovné

512

8.030.284,59

0,00

9.229.580,14

0,00

A.I.10.

Náklady na reprezentaci

513

9.380.331,40

0,00

8.734.366,47

0,00

A.I.11.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.12.

Ostatní služby

518 382.197.279,16

0,00 332.215.688,45

0,00

A.I.13.

Mzdové náklady

521

40.015.613,00

0,00

37.409.946,00

0,00

A.I.14.

Zákonné sociální pojištění

524

13.288.914,00

0,00

12.482.080,00

0,00

A.I.15.

Jiné sociální pojištění

525

166.213,00

0,00

133.532,00

0,00

A.I.16.

Zákonné sociální náklady

527

771.027,61

0,00

694.836,12

0,00

A.I.17.

Jiné sociální náklady

528

629.460,00

0,00

538.012,00

0,00

A.I.18.

Daň silniční

531

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.19.

Daň z nemovitostí

532

15.856,00

0,00

15.856,00

0,00

A.I.20.

Jiné daně a poplatky

538

427.251,47

0,00

760.090,11

0,00

A.I.21.

Vratky nepřímých daní

539

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.22.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

0,00

0,00

168.819,45

0,00

A.I.23.

Jiné pokuty a penále

542

-11.195.806,00

0,00

19.367.319,00

0,00

A.I.24.

Dary a jiná bezúplatná předání

543

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.25.

Prodaný materiál

544

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.26.

Manka a škody

547

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.27.

Tvorba fondů

548

1.893,34

0,00

2.552,84

0,00

A.I.28.

Odpisy dlouhodobého majetku

551

4.127.569,00

0,00

7.261.147,00

0,00

A.I.29.

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.30.

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

24,41

0,00

27.000,00

0,00

A.I.31.

Prodané pozemky

554

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.32.

Tvorba a zúčtování rezerv

555

0,00

0,00

0,00

0,00

A.I.33.

Tvorba a zúčtování opravných položek

556

49.953,30

0,00

-1.361.089,05

0,00

A.I.34.

Náklady z vyřazených pohledávek

557

0,00

0,00

1.944.758,81

0,00

A.I.35.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

2.147.973,90

0,00

3.611.761,85

0,00

A.I.36.

Ostatní náklady z činnosti

549

17.853.777,50

0,00

11.747.685,21

0,00

A.II.

Finanční náklady

1.931.822,19

0,00

2.315.321,04

0,00

A.II.1.

Prodané cenné papíry a podíly

561

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.2.

Úroky

562

248.956,61

0,00

0,00

0,00

A.II.3.

Kurzové ztráty

563

1.682.865,58

0,00

2.315.321,04

0,00

A.II.4.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.5.

Ostatní finanční náklady

569

0,00

0,00

0,00

0,00
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Účetní období
Číslo
Název položky
položky

Syntetický
účet

Běžné
Hlavní činnost

Minulé

Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

A.III.

Náklady na transfery

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.1.

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery

571

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.2.

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

572

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.3.

Náklady vybraných ústředních vládních institucí
na předfinancování transferů

575

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.

Náklady ze sdílených daní a poplatků

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.1.

Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

581

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.2.

Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob

582

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.3.

Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty

584

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.4.

Náklady ze sdílených spotřebních daní

585

0,00

0,00

0,00

0,00

A.IV.5.

Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků

586

0,00

0,00

0,00

0,00

A.V.

Daň z příjmů

0,00

0,00

-50.000,00

0,00

A.V.1.

Daň z příjmů

591

0,00

0,00

0,00

0,00

A.V.2.

Dodatečné odvody daně z příjmů

595

0,00

0,00

-50.000,00

0,00
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Účetní období
Číslo
Název položky
položky

Syntetický
účet

Běžné
Hlavní činnost

Minulé

Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

B.

VÝNOSY CELKEM

488.370.910,66

0,00 446.693.103,98

0,00

B.I.

Výnosy z činnosti

9.139.696,70

0,00

5.483.519,40

0,00

B.I.1.

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.2.

Výnosy z prodeje služeb

602

8.906.776,45

0,00

5.501.860,06

0,00

B.I.3.

Výnosy z pronájmu

603

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.4.

Výnosy z prodaného zboží

604

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.5.

Výnosy ze správních poplatků

605

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.6.

Výnosy z místních poplatků

606

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.7.

Výnosy ze soudních poplatků

607

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.8.

Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.9.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

0,00

0,00

-991.199,22

0,00

B.I.10.

Jiné pokuty a penále

642

123.115,00

0,00

100,00

0,00

B.I.11.

Výnosy z vyřazených pohledávek

643

120.472,38

0,00

20.000,00

0,00

B.I.12.

Výnosy z prodeje materiálu

644

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.13.

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

645

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.14.

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

646

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.15.

Výnosy z prodeje pozemků

647

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I.16.

Čerpání fondů

648

0,00

0,00

70.000,00

0,00

B.I.17.

Ostatní výnosy z činnosti

649

-10.667,13

0,00

882.758,56

0,00

B.II.

Finanční výnosy

204.721,57

0,00

261.837,05

0,00

B.II.1.

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.2.

Úroky

662

3.243,99

0,00

2.457,97

0,00

B.II.3.

Kurzové zisky

663

201.463,09

0,00

232.379,08

0,00

B.II.4.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

0,00

0,00

27.000,00

0,00

B.II.5.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

665

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.6.

Ostatní finanční výnosy

669

14,49

0,00

0,00

0,00

B.III.

Výnosy z daní a poplatků

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.1.

Výnosy z daně z příjmů fyzických osob

631

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.2.

Výnosy z daně z příjmů právnických osob

632

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.3.

Výnosy ze sociálního pojištění

633

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.4.

Výnosy z daně z přidané hodnoty

634

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.5.

Výnosy ze spotřebních daní

635

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.6.

Výnosy z majetkových daní

636

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.7.

Výnosy z energetických daní

637

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.8.

Výnosy z daně silniční

638

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.9.

Výnosy z ostatních daní a poplatků

639

0,00

0,00

0,00

0,00

B.IV.

Výnosy z transferů

479.026.492,39

0,00 440.947.747,53

0,00

B.IV.1.

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů

671 479.026.492,39

0,00 440.947.747,53

0,00

B.IV.2.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

672

0,00

0,00

0,00

0,00

B.IV.3.

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí
z předfinancování transferů

675

0,00

0,00

0,00

0,00

B.V.

Výnosy ze sdílených daní a poplatků

0,00

0,00

0,00

0,00

B.V.1.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

681

0,00

0,00

0,00

0,00

B.V.2.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

682

0,00

0,00

0,00

0,00

B.V.3.

Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

684

0,00

0,00

0,00

0,00

B.V.4.

Výnosy ze sdílených spotřebních daní

685

0,00

0,00

0,00

0,00

B.V.5.

Výnosy ze sdílených majetkových daní

686

–

–

–

–

B.V.6.

Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

688

0,00

0,00

0,00

0,00

C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

C.1.

Výsledek hospodaření před zdaněním

39.529,82

0,00

-18.151.900,53

0,00

C.2.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

39.529,82

0,00

-18.101.900,53

0,00
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