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t.

FlNANcovÁní Čccn

Působení na zahraničníveřejnost se uskutečňovalo přede-

Čccn oyta

zřízena jako příspěvková organizace rozhodnutím všímprostřednictvím činnosti 11 zahraničních zastoupení
bývalého ministra hospodářství cR č. 29 ze dne't8. března ČccR a to: Londýn, New York, Vídeň, Berlín, Řím, Miláno,
1993 ve smyslu zákona ČNR č. 576/1990 Sb. Posláním Čccn Toronto, Amsterdam, Brusel a Paříž.Úspěšná byla i spolupráce se zahraničními novináři a televizními a filmovými štáje podpora rozvoje cestovního ruchu v Českérepublice.
by. Podařilo se zajistit otištěnířady čIánkůo ČeskérepubliRok 1997 byl plný neočekávaných událostí, které se promítly ce Ve francouzských, německých' italských, amerických
velmi silně do činnosti Čccn. V prvním pololetí 1997 nedošlo a japonských tiskovinách, mnoho pořadů bylo odvysíláno
k žádným změnám v postavení a struktuře organizace. K 1. na televizních a rozhlasových stanicích v SRN, ltálii, Argendubnu a k 1' říjnu došlo ke jmenování nových ředitelů organi- tině' aj.
zace. V posledních dvou měsících roku 1997 byly připravová- V oblasti prťrzkumu trhu se uskutečnila dvě významná výběrová šetření. ]\'rotivační průzkum (viz kap. 5) - zima a léto 1997
ny změny v organizačnístruktuře, strategii a rozpočtu organizace pro rok 1998. SloučeníČccn s dalšípříspěvkovou orga- prováděný ve vrtitrozemí (v ubytovacích a stravovacích zaříze-

nizací Ministerstva pro místnírozvoj oRB|SEM znamenalo
personální a majetkové posílení ČccR'

Rozpočet schválený na rok 1997 stanovil náklady ve výši

98 424 tisíc Kč, výnosy 1 589 tis. Kč a příspěvek ze státního
rozpočtu 96 835 tisíc Kč' Hospodářský výsledek byl stanoven

jako vyrovnaný. V průběhu roku však došlo oproti původně

schválenému rozpočtu na rok 1997 ke dvěma zásadním změnám. Rozpočtová opatření MMR ČR stanovila změny rozpočtu vyplývajícíz usnesení vlády č' 229/1997 a č. 356/1997.
Došlo ke sníženípříspěvku na činnost ze státního rozpočtu
o'l4 332 tisíc Kč a k dalším změnám ve struktuře rozpočtu.
Po všech úpravách rozpočtu byly plánované náklady 84 129
tisíc Kč, příspěvek na činnost ze státního rozpočtu 83 404 tisíc Kč, trŽby 725 tisíc Kč, hospodářský výsledek zůstal vyrovnaný'

2. ČlNxosr Čccn
Původně naplánované aktivity
Žení rozpočtu určitézměny.

ČccR doznaly vzhledem

ke sní-

ních apod'). Poprvé bylo prováděno šgtření v zimní sezóně.
Vzhledem k tomu, že se toto šetření koná již druhým rokem,
dává k dispozici srovnání výsledků za léta 1996 - 1997. Další
šetření proběhlo v letní sezóně na hraničníchpřechodech (viz
kap. 4) a bylo v tomto roce zaměřeno nejen na výši a strukturu výdajů, ale i na bližšíurčeníspotřebního chování jednotlivých cílových skupin. Šetřeno bylo cca 8,5 tisíc návštěvníků
Českérepubliky.

Čccn z titulu členstvív Evropské komisi cestovního ruchu

Na úseku výstav a veletrhů zorganizovala Čccn účastČeské
republiky celkem na 55 zahraničníchakcích různévelikosti

a rozsahu dle zájmu vystavovatelů. V tuzemsku se jednalo o ve-

letrhy GO-Regiontul Holiday World, lncoming Workshop

a 4. Ročníkmezinárodního salonu lázeňství Kursalon 97 v Kar-

V souladu s ediěním plánem byly dokončeny tituly Česká lových Varech.
republika dnes, Památky UNESGO, 22 památek v Praze mimo hlavní turistické trasy, Muzea a galerie v ČR, cyklotrasy
Střední Čechy, Myslivost a rybolov ČR, Golfová hřiště V ČR,
Mapa městských památkových rezervací a prvních pět plaSTRUKTI..'RA
kátů z nově připravované série. Ve spolupráci s regiony byly zpracovány produkty Vybrané Židovské památky v Čechách a na Moravě, Průvodce Ceskomoravskou vrchovinou

3,

a aktualizován prospekt Burgenstrasse - Hradní stezka.

Rozpracovány zůstaly projekty Česká republika - destinace
pro incentivní turismus a Poutní místa v Čechách a na Moravě' Pokračovala reedice materiálů u základních a tematických materiálů. V závěru roku byl dokončen kalendář na rok
1998 a Kalendář významných akcí cestovního ruchu na rok
1

998.

Dokončila se výroba souboru fllmů ''Česká republika ze č|yř
úhlů''.Film ''Spirit of the Czech Republic'' získal řadu mezinárodních ocenění.

Ve spolupráci s městskými Úřady,

(viz

kap. 4) a účastina společném projektu o proudech návštěvnosti v Evropě nakoupila výsledky průzkumu European Travel
Monitor (ETM). Kromě toho obdržíČccn vysteoky společných
šetření zaměřených na region jihovýchodní Asie, Latinské
Ameriky (Argentina, Brazílie) a Japonska. ETC provádí i průzkum cestování mladých lidí z Latinské Ameriky do Evropy' jehoŽ výsledky bude mít Čccn po skončeníšetření také k dispozici.

Únux a PVT a.s. byla otev-

řena informačnícentra cestovního ruchu na hraničních přechodech Cínovec a Cheb. lnformačnímprogramem odysseus
byla vybavena nová zahraničnízastoupení Čccn. K 1' 7' 1997
byl uveden na lnternetu komplex stránek českéhocestovního
ruchu.

V inÍormačnímstředisku ČccR v Praze bylo realizováno 25 regionálních nabídkových dnů cestovního ruchu, kteých se zúčastnili češtía zahraniční novináři akreditovaní v Českérepublice. Akce "Regiony Českérepubliky se představují" se zúčastnilo v květnu 1997 v Berlíně 29 regionů a měst z Českérepubliky.
Dny českéholázeňství a cestovního ruchu zorganizovala ČCCR
na Velvyslanectví CR v Bonnu'

RozpoČru Čccn

Rozdělení výdajů Čccn trv tisícíchKč) v roce l997:
Edičníčinnost

19.973

Film a video

7.427

Působenína veřejnost a iníormačníčinnost v

ČR

3.752

Působenína veřejnost
a inÍormačníčinnost v zahraničí

16.542

Tvorba produktu

2.308

Průzkum trhu

2.253

Výstavy

17.617

Distribuce
Vlastní provoz

CELKEM

4.879

ČccR

8.653

83.404
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50. yýR'očívznlxu EVRoPSKÉ KoMIsE
cEsToVNíno nucHu (ETc)

Evropská komise cestovního ruchu (ETC)
t948 - 1998
V roce 1998 uplyne 50 let od doby' kdy ETC začala prosazovat
Evropu jako turistickou destinaci - nejdříve v USA a posléze na
všech hlavních zámořských trzích - s cílem propagovat j$í rozmanité a kulturně bohaté turistické zdroje. Aby se do Evropy
přilákala pozornost budoucích generací mladých lidí' jakoŽto
jedněch z nejdůležitějšíchpotenciálních klientů, je dnes vzhledem k rostoucí konkurenci na celém světě více neŽ kdy jindy
důleŽité,aby Evropa šla na trh jako "jedna destinace'''

Historický odkaz ETc
V květnu 1948 se v Norsku během pokongresového shromáŽdění Mezinárodní unie oficiálních turistických organizací
(luoTo) (později Světová organizace cestovního ruchu - WTo)

ředitelé tehdy 19 Národních turistických organizací (NTo) spontánně rozhodli, Že v budoucnu budou působit společně. Aby tohoto cíle mohli dosáhnout, zaloŽili Evropskou komisi cestovního ruchu. Snahy zakladatelů ETC byly ovlivněny duchem Marshallova plánu, jehož cílem byla revitalizace válkou ochromené
Evropy podnícenímrychlého přílivu deviz a vytvořením nových

pracovních příležitostí.Tento důleŽitý čin, ke kterému došlo

pouhý rok před zaloŽením Rady Evropy, byl také jedním z prvních praktických kroků na cestě k Evropské unii.

Právní podoba
ETC je mezinárodní dobrovolnou neziskovou organizací, která
sídlív Bruselu a podléhá belgickému zákonu. Prezidentem ETC
na období 1997 - 2000 je Hans Jakob Kruse z-Německa, výkonným ředitelem je od 1 . 2. 1996 Walter Leu ze Svýcarska. Adresa organizace je: 61 , Rue du Marché aux Herbes,
B - 1000 Brusel; tel. +32 2 504 03 03, fax 514 18 43.

Členové
Aktivními členy se mohou stát Národní turistické organizace
všech svrchovaných států na evropském území.Nové stanovy
také umoŽňují spolupráci s mimořádnými členy. Stálým hostem
valného shromáždění ETC je Evropská komise (DGXXIll). V současnosti má ETC 28 členůsloŽených z Národních turistických
organizací všech členských států Evropské unie a dále Bulharska, Chorvatska, Kypru, Českérepubliky, Madhrska, lslandu,
Malty, Monaka, Norska, Polska, Slovinska, Švýcarska a Turecka. oficiální příspěvky se pohybují od 10.000 do 150.000 ECU
ročně.

Strategie
Prvním a nejdůleŽitějším cílem ETC je vytvářet poptávku pro
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Víceletý obchodní plán tvoří základ kontinuální a koherentní
propagační politiky, která je neustále přizpůsobována poŽadavkům nových v'ývojů na trhu.

operačnístruktury a ÍozPočty
Představenstvo ETC, které sestává z 1 1 členůETC' vyhodnocuje plány ěinnosti operačníchskupin ETC na trzích
v Austrálii, Kanadě, Japonsku, Latinské Americe a USA. Ty
jsou pak předkládány valnému shromáždění. KaŽdá z těchto
skupin je řízena jedním z předsedů ETC a sestává z představite ů Národ
l

n

ích tu risti

c

kýc h organizací

p

řísl uš ných zem í.

Celkový ročnírozpočet ETC činípouze 1,2 mil' ECU. Během několika desetiletí své existence však ETQ navázala solidní partnerské vztahy s předními dopravními a turistickými koncerny.
Tento fakt pomáhá k vývoření multiplikačního efektu ve výši
čtyř- aŽ pětinásobku původníchdotací a ke zvýšenímarketingových prostředků ETC na 5 - 6 mi. ECU ročně.

ETC 2000
Do roku 2000 se ETC chce stát organizací, která:

o je známá a respektovaná v evropských politických, ekono-

mických a turistických kruzích;
O neustále věnuje plnou pozornost naplňování svého základního poslání;
l pracuje s minimálními provozními náklady' aby mohla svým
členůmnabídnout co největší ''přidanou hodnotu'' a ti pak
nemuseli své příspěvky povaŽovat za výdaje, ale spíšeza investici se zaručenou návratností;
O je přirozeným partnerem a ''poradcem'' Evropské komise ve
věci informací o Evropě a propagace Evropy v zámoří, a má
tak nezastupitelnou pozici jakožto "Národní turistická organizace Evropy".
Walter Leu, Výkonný ředitel ETC

Leden 1998

5. yýsleprv PRŮZKUMU
pŘíl ezoouý crsrovN í RUcH
V létě roku 1997 proved| GfK Praha - lnstitut pro výzkum trhu na
základé zadání Českécentrály cestovního ruchu vrj'běrové šet-

ření na hraničníchpřechodech průzkum zaměřený na výdaje

a spotřební chování zahraničníchnávštěvníkůČeskérepubliky.

Jednotlivá terénníšetření se uskutečnila v měsících květen, srpen a září 1 997 na vybraných čtrnácti hraničníchpřechodech,
včetně letiště Praha. Terénní práce probíhaly se souhlasem Generálního ředitelství cel a Ředitelství sluŽby cizinecké a pohraničnípolicie.

evropský cestovní ruch. Hlavní prioritou je získávání nových V roce 1997 bylo celkově dotázáno 8413 zahraničníchnávštěvklientů, na druhém místě je pak udrŽení klientů na jiŽ existujÉ níkůz 16 zdrojovrl'ch zemí, z toho 3 366 turistů, jichŽ se týká nácích trzích. Tato strategie zahrnuje jak kvantitativní, tak kvali- sledujícíshrnutí.
tativní cíle s ohledem na hospodářství a tvorbu pracovních příHlavním podnětem zahraničních turistů k příjezdu do ČeskéreleŽitostí'
publiky byla doporučenípříbuzných, přátel a známých (47 %|'
operačníaktivity ETC v oblasti propagace a public relations, Na základě rozhodnutí, nabídky zaměstnavatele navštíviloČR
stejně jako Ve stanovování priorit v rámci geografických ob- 18% turistů. Mezi dalšíjmenované podněty' na základě nichž
lastí a segmentace poptávky jsou založenéna závěrech zpra- dotázaní přijeli do ČR patří: cestovní kanceláře, rozhlas, televivodajské činnosti na trhu. Ta na jedné straně zahrnuje pozoro- ze a tisk.
vání vývoje politiky cestovního ruchu ve členských zemích
a zároveň analýzu trhů a následně pak šířeníužitečnýchinfor- Převážná část zahraničních návštěvníkůČR (72 %) přicestomací členům' Za druhé, ETc provádí politiku marketingového vala na návštěvu Českérepubliky individuálně. Prostřednictvím cestovní kanceláře přijelo 17 % turistů, desetina náprůzkumu, která je založena na strategických perspektivách
a umožňuje zjistit tržnípotenciál, změny v poptávce, stejně ja- vštěvníkůpřijela v rámci cest pořádaných školami' kluby'
spolky, atd.
ko makro- a megatrendy.
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Téměř třetina dotázaných zahraničních turistů strávila v ČR dva
dny. Třídenní návštěvu uskutečnilo 17 o/o dotázaných. Více než

pětina cizinců pobývala v Čn o - 10 dní. 11-tidenní a delšípobyt uvedlo 97o respondentů. Průměrná délka pobytu turistů byla 5,6 dne. Nadprůměrná délka pobytu je u návštěvníků, kteří
cestují letecky.
Z jednotlivých kategorií ubytovacích zařízení byly nejvíce vyuŽívány hotely ***/**/* (29 %o)' Druhým nejčastěji vyuŽívaným typem
ubytovacího zařízení byl pobý u příbuzných a známých (21 %o).
V hotelech nejvyššíkategorie *****/í**** se ubytovalo 17 % turistů ze zahraničí.Ubytovacích služeb penziónů vyuŽilo 14 o/o cizinců. V kempu se ubytovalo 6 o/o dotázaných. Ubytování v turistické ubýovně využilo 5 o/o zahraničníchturistů' V pronajatém
býě byla ubytována 3 o/o dotázaných. Shodně 2 7o turistů zvolila ubýovánív pronajatém samostatném pokoji a motelu. Mimo
kemp nocovalo necel-é 1 7o respondentů a 3 % zahraničních turistů uvedla, Že se v Ceské republice ubýovala jinde, neŽ v některém z výše jmenovaných typů ubytovacích zařízení'

PřeváŽná většina (85 %)

z

dotázaných turistů na letišti byla

s pobytem v ČR spokojena. Částečněspokojeno bylo 12 o/o'
Nespokojeno bylo 1 o/o dotázaných. Nejčastějšímdůvodem
nespokojenosti je úroveň komunikací a informační servis.

Jako důvod návštěvy ČR zahraničníturisté nejčastěji uváděli

trávení dovolené (55 %). Druhou nejčetnějšískupinu tvořili za-

hraničníturisté, kteří přijeli především na návštěvu známých
a příbuzných. Na sluŽební cestu k nám přijelo 15 % turistů. Pro

11 % turistů bylo hlavním důvodem jejich návštěvy konání kongresu, veletrhu či semináře. Za účelemléčenív lázních zavítalo
do ČR pouhé 2,4 o/o zahraničních turistů'

Po prvé přijela do Českérepubliky téměř třetina dotázaných
zahraničních turistů z šestnácti sledovaných států. Po druhé

či po třetí u nás byla opět asi třetina dotázaných.

Téměř

40 7o respondentů uvedlo, Že současná návštěva Čn oyla více než pátá.

*r't?3r} v.& ín*rq 1,**7

druhá část pak v sezóně letní (od 15' 6. do 31.8.1997) na celém

územíČeskérepubliky v ubýovacích, pohostinslol'ch zařízeních,
obchodech, na letišti, na nádrďích, atd' Zpracováno by|o 2 509

odpovědí v zimní a 2 942 odpovědí v letní vlně šetření.

Nejčastěji uváděným důvodem, kteý měl význam při rozhodování o návštěvě Českérepubliky uváděli turisté historická města a dalšídůvody uvedené dále.

(Yr)

Léto 96 Zima

75,0
země 62,4
65,7
Krajina a příroda
,63,8
57,1
Kontakty s lidmi
50'1
Kulturní nabídka
52,1
PříleŽitost k zábavě
41 ,5
Levné stravování
38,1
Levné ubytování
40,3
PříleŽitost k nákupu zboží
Návštěva příbuzných a známých 35,2
16,2
Sportovní příleŽitosti
11'5
obchodní zájmy
9'9
Návštěva lázní
Historická města
Poznávání života a mentality
Hrady a zámky

97

70,7
69'6
59'1
60'3
63,5
55'5
64'8
35,2
43'9
32,1
36'7
18'3
20,8
9,6

Léto 97
77,5
71 ,7

71,4

66'0
61 ,2

57,4
57,1

37,8

36'9
36,8
32,6
17,1

12,7
9,1

Průzkum se dále zabýval zdrojem informací před cestou do
ČR, spokojeností s pobytem, četnostípobytu, způsobem organizování cesty, ubytováním, počtem přenocování, a doprovodem při cestě do ČR.

v. zÁvĚn

Signalizované změny z konce roku 1997 byly uvedeny ve skucelkového souboru dotázaných zahraničníchnávštěvníků tečnost od 1' 1 . 1998. ČCCR nabrala nový kurs a uskutečňuje
Českérepubliky uvažuje do budoucna o dalšínávštěvě Čn přes mnoho změn týkajícíchse organizace samotné i nových cílů,

Z

80 7o respondentů.

které sleduje.

Výsledky šetřeníprováděných V roce 1997 ukazují, Že průměrné celkové výdaje na jednoho turistu činily na jeden den 66,22
USD, přímo v Českérepublice zaplatili 38,34 UsD na osobu
a den' Výdaje za ubytování (včetně hotelových služeb započí
taných v ceně pokoje) činí:
- na osobu a noc- 25,50 USD
- na osobu a den- 20,59 USD.

Sloučenís dalšípříspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj ''orbis'' znamená personální i majetkové posílení
Čccn. Ve svém materiálu ''Návrh strategie ČCCR do roku
2008'' jsou nastíněny hlavní směry dalšíhorozvoje nejen ČCCR
samotné, ale zejména jejího působení v oblasti zahraničního
aktivního a domácího cestovního ruchu.

Výdaje za stravováníjsou na osobu a den 10'43 USD, za nákupy zboží- 13,74 USD, za dopravu činí5,67 USD a za jiné poskytované sluŽby - 5'09 UsD za jeden den a jednu osobu. Průměrné celkové výdaje na jednoho zahraničníhoexkurzionistu
(nezapočítáni tranzitující) činily za jeden den 41'72 USD (výdaje vynaloženépřímo v ČR).

6. VÝsLEDKY MoTUAčNínoŠrrŘrrví
V roce 1997 uskutečnila agentura Marcom, s.r.o. jiŽ po druhé na
zakázku Čccn dvě vtny lýběrového šetřenízaměřeného na zkoumání motivace zahraničních turistů k návštěvě Českérepubliky.
První vlna proběhla v zimní sezóně 97 (od 15. 1 . do 31 . 3. 1997)'

K prioritám bude náležet tvorba inÍormačnídatabanky' národního informačního systému (ve spolupráci s Ministerstvem pro
místnírozvoj), vymezení a koordinace turistických regionů, nové formy spolupráce s komerčnísférou a v neposlední řadě
tvorba nového, jednotného image Českérepubliky jako turistické destinace. V rámci změn bude přehodnocena koncepce
edičníčinnosti a agendy výstav a veletrhů'
Marketingové aktiviý Čccn ouoou i nadále zaměřeny na ''tradiční" zdrojové země (Německo, Rakousko, Nizozemí, ltálie) stejně
jako na vzdálenější evropské trhy (Velká Británie, Francie, Španělsko). ČccR ouoe rozvíjet svoji činnost i na středo- a vrýchodoevropských trzích (Polsko, Rusko). V rámci členství v Evropské
komisi cestovního ruchu se bude podí|et na projektech organizovaných a uskutečňovaných touto organizací mimo Evropu (USA,
Kanada, Japonsko) a důrazněji i v Latinské Americe či v Austrálii.

Nová adresa;

česká Gentřála cestovního Íuchu
Vinohradská 46' P'o.Box 12,l2o 4l Praha 2
tel.: oo42o /2/24 25 79 59,24 25 71 45, 24 25 51 5o' Íax: oo42o/2/24 24 75
e_mail : GccÍ@Pha.pvtnet.cz

internet:

http=/

/www,czech-tourinfo,cz

16

