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STATĚ – ARTICLES
Pavel Attl
Ekonomický vliv systému zdravotního pojištění
na české lázeňství
Abstrakt: Zdravotní pojišťovny velmi neochotně uvolňují prostředky na lázeňskou péči pro své pojištěnce. Je pochopitelné, že v současném stavu, kdy se nedostává prostředků na akutní péči, a praktičtí lékaři jsou limitováni v preskripci léků, se lázně zdají zbytečným luxusem. Dopad restriktivních opatření
českých zdravotních pojišťoven do ekonomiky jednotlivých lázeňských společností je zřejmý. Projevuje se především ve výši příspěvku, které zdravotní pojišťovny na jednoho pacienta poskytují. Výše příspěvku na lázeňskou léčbu je každoročně předmětem dohadovacího řízení mezi pojišťovnami a Svazem
léčebných lázní ČR zastupujícím jednotlivé lázeňské organizace. Dalším důsledkem je snižující se počet pacientů, kterým jsou zdravotní pojišťovny ochotny hradit pobyt formou komplexní či příspěvkové lázeňské péče. Jednotlivé lázeňské organizace se s touto problematikou musejí umět vypořádat. Řešením je
růst počtu tuzemských a zahraničních samoplátců, snižující se průměrná doba
pobytu a v některých případech i částečný odklon od tradičního léčebného lázeňství k novým, neléčebným formám zdravotního cestovního ruchu.
Klíčová slova: léčebné lázeňství, komplexní lázeňská péče, samoplátci, zdravotní cestovní ruch, zdravotní pojištění

The economic impact of the health insurance system at
Czech spas
Abstract: Health insurance companies are very reluctant to release funds for
spa care for their insured. It is therefore understandable in the current situation, where there is a lack of funds for acute care and physicians are limited in
prescription drugs, that the spa seems an unnecessary luxury. The impact of restrictive measures in the Czech health insurance system on the economic situation of individual spas is obvious. It manifests itself mainly in the amount
of the contribution that health insurance companies provide for each patient.
The allowance for spa treatment each year is subject to a conciliation procedure between the insurers and the Union of Medical Spas for the Czech Republic,
which represents individual spa organizations. Another consequence is the decreasing number of patients who have health insurance companies that are willing to pay for comprehensive or partial coverage of spa stays. Individual spa
organizations must be able to deal with this issue. The solution is to increase the
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number of domestic and foreign self-paying patients, reduce the average length
of stay and in some cases to make at least a partial shift from traditional spa
treatment to newer, non-medical forms of health tourism.
Key words: medical spa, comprehensive spa treatment, self-payer, health
tourism, health insurance

Úvod
Již jsme si zvykli na to, že české lázeňství je řadu let označováno za obor
zdravotnictví, který stojí takříkajíc na křižovatce svého vývoje. Přestože lázeňství prošlo řadou podstatných a ve svém celku prospěšných změn, z nichž
hlavní byl proces privatizace uskutečněný převážně v 90. letech minulého století, je české lázeňství trvale pod tlakem dalších neřešených a odsouvaných
problémů. Přestože je lázeňství stále vnímáno jako tzv. „rodinné stříbro“, odrážející jeho kulturní a společenskou tradici, je jeho budoucnost spojena především s vytvářením podmínek zajišťujících jeho ekonomickou prosperitu.
I přes rozsáhlý proces privatizace je české lázeňství stále ještě z podstatné
části závislé na celospolečenských zdrojích, které jsou poskytovány ve formě
plateb za pacienty komplexní a příspěvkové lázeňské péče. Vzhledem k tomu,
že české lázeňství je (zatím) nedílnou součástí českého zdravotního systému –
a toto postavení je i legislativně zakotveno v řadě zákonů včetně zákona
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu – je těsně spjato s většinou problémů, které
české zdravotnictví trápí. Tato pupeční šňůra je sice slabá z hlediska finančního podílu na celkových výdajích českého zdravotnictví, ale o to citlivější na
všechny výkyvy a změny, kterým systém financování českého zdravotnictví
prochází. Je to zřejmé především v kontextu současného stavu, kdy se nedostává prostředků na akutní péči, a praktičtí lékaři jsou například limitováni
v preskripci léků. To vede k některým názorům, že lázně se zdají zbytečným luxusem. Tento názor je často podpořen argumentací a finanční náročnosti a nízké léčebné efektivitě lázeňství, a to ve srovnání s léčbou nemocniční, ambulantní či medikamentózní.
1. Lázeňství a jeho přínosy
Význam lázeňství v České republice je nezpochybnitelný. Jeho zvláštností je
to, že je jednak součástí systému zdravotní péče v České republice a jednak je
také významným odvětvím cestovního ruchu. Lázeňství bývá označováno za
zdravotně-sociálně-ekonomickou kategorii [Nejdl, str. 8]. Přínosy lázeňství jsou
přitom v kontextu předešlého vnímány hlavně ve smyslu zdravotním a ekonomickém, někdy se též mluví o přínosech společenských a environmentálních.
Zdravotní přínosy jsou přitom vymezeny poměrně jasně. Například M. Rebjonková [str. 10] charakterizuje přínosy lázeňského pobytu do těchto bodů:
– léčebné působení na základní onemocnění podle indikačního seznamu lázní,
– léčebné působení na vedlejší onemocnění – např. žlučníkové kameny a nadváha atd.,
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– zpomalení procesů stárnutí,
– zlepšení tělesné a duševní kondice a udržení kondice ve stáří,
– zvýšení výkonnosti oběhového aparátu, zlepšení prokrvení orgánů a zlepšení látkové výměny,
– prevence vzniku nebo progrese onemocnění již vzniklých,
– získávání a prohlubování znalostí správné životosprávy, pohybových stereotypů, dietního stravování atd.,
– při pocitu zdraví se nechat vyšetřit a tím včasně zjistit počínající onemocnění.
Ekonomickými přínosy zdravotního cestovního ruchu se zabývá řada autorů. Jedním z nich je i C. Molnár, který rozlišuje přínosy lázeňství na přímé,
nepřímé a vyvolané (generované). Přitom za příjemce přínosů považuje jak
hospodářské podniky, tak i obce (samosprávy) a stát.
Graf č. 1 Ekonomické přínosy zdravotního cestovního ruchu
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Z naznačeného modelu ekonomických přínosů je zřejmé, že se jedná o složitý komplex vazeb a vztahů. Hlavním problémem zde není ani tak teoretické vymezení těchto přínosů jako jejich sledování a kvantifikace. U některých efektů je to poměrně jednoduché a statisticky dobře podchycené (tvorba pracovních
míst), v jiných případech je to již složitější. Zdaleka nejsložitější je však měře5

ní nepřímých a vyvolaných ekonomických přínosů lázeňství. Tento problém je
v České republice dlouhodobě odsunut do pozadí. Souvisí to, kromě jiného,
s ukončením činnosti Výzkumného ústavu balneologického počátkem 90. let
minulého století, kdy došlo k přerušení kontinuity ekonomického výzkumu
včetně ztráty metodických nástrojů využívaných k měření ekonomických efektů lázeňství.
Přístup současných resortních orgánů včetně Ministerstva zdravotnictví je
z ekonomického pohledu velmi jednostranný. Ve svém důsledku odráží pouze
výdajovou stránku, která je s provozováním lázní spojena. Jak píše K. Nejdl
[str. 10]: „Z resortního pohledu jsou ale známy jen výdaje spojené s lázeňstvím.
Souhrnné přínosy lázeňství, které v současnosti nejsou nikde sledovány ani
soustavně ani nahodile, Ministerstvo zdravotnictví ani příliš nezajímají, a tudíž nejsou zohledňovány při posuzování efektivity lázeňství.“ Tento přístup je
zapříčiněn celou řadou faktorů. Primárně je vyvolán soustavným tlakem vyplývajícím z nedostatku finančních prostředků a potřeby jejich co nejefektivnější alokace. Druhým důvodem jsou systémové změny, které ve zdravotnictví
nastávají a které mění parametry a pravidla pro jeho financování.
2. Lázeňství jako součást českého zdravotnictví
Při zkoumání vývoje českého lázeňství v poslední dekádě si klademe řadu
otázek, mezi kterými patří k nejdůležitějším ty, které se vztahují k ekonomickému fungování lázeňství. Jak je na tom tedy po ekonomické stránce české lázeňství? Je pro něj stále ještě významné financování z veřejných zdrojů, resp.
ze zdrojů zdravotních pojišťoven? Existují jiné možnosti jeho financování a na
čem jsou tyto možnosti závislé? To jsou jen některé otázky, na které budeme
v následujícím textu hledat odpověď.
Mezi nejvýznamnější vnější faktory ovlivňující ekonomiku českého lázeňství lze zařadit:
a) přímou podporu lázeňského cestovního ruchu z veřejných prostředků, především z prostředků plynoucích na podporu cestovního ruchu,
b) systém financování lázeňství z veřejných zdrojů, především z prostředků
zdravotních pojišťoven z hlediska jejich nákladů vynaložených na lázeňskou
léčebnou péči.
Přímá podpora lázeňského cestovního ruchu z veřejných prostředků
Přímá podpora českého lázeňství naráží na několik problémů. Jak bylo uvedeno již v úvodu této statě, je lázeňství vnímáno jako součást zdravotního systému České republiky a zároveň také jako perspektivní forma cestovního ruchu. Financování lázeňství je i z tohoto pohledu rozděleno do zorného pole dvou
resortů. Malá podpora lázeňství ze strany Ministerstva zdravotnictví je dána
preferencí jiných oborů a oblastí zdravotní péče, značným stupněm privatizace oboru lázeňství a od toho se odvíjející sníženou schopností dosáhnout na finanční pomoc z veřejných prostředků apod. V posledních letech se tak pozornost soustředila na možnost financovat rozvoj lázeňství v rámci cestovního
ruchu z Regionálních operačních programů. V období říjen 2007 – červen 2010
bylo na rozvoj lázeňské infrastruktury investováno z ROP 569,7 mil. Kč, což se
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na první pohled může jevit jako poměrně vysoká částka. Ve vztahu k veškerým
alokovaným prostředkům to však představuje pouze 3,0 % ze všech podporovaných projektů cestovního ruchu II [Vystoupil, str. 31]. Hlavní příjemci finanční podpory z ROP byly lázeňské subjekty z Lázní Bělohrad, Karlových
Varů, Jeseníku, Lázní Bohdaneč, Klášterce nad Ohří, Konstantinových Lázní
a Františkových Lázní, jak ukazuje kartogram č. 1.
Kartogram č. 1 Podpora cestovního ruchu z Regionálních operačních programů 2007-2010

Zdroj: Vystoupil, Šauer, Studnička

Systém financování lázeňství z veřejných zdrojů
Péče o veřejné zdraví je součástí vládního programu každé vlády a jedním
z klíčových bodů rozvoje naší společnosti. Výkonem zdravotní péče se zabývají státní a nestátní zdravotnická zařízení. Zřizovateli těchto zařízení jsou Ministerstvo zdravotnictví České republiky, kraje v rámci své samostatné působnosti, obce v rámci své samostatné působnosti a právnické a fyzické osoby.
Způsob, jakým jsou zajišťovány finanční prostředky na zabezpečení zdravotní péče, je založen primárně na existenci veřejného zdravotního pojištění.
V České republice funguje doposud jednostupňový model zdravotního pojištění. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění uvádí následující
skupiny hrazené zdravotní péče: ambulantní péče, ústavní péče, stomatologická péče, léky na vydané recepty, zdravotnické pomůcky na poukázky, lázeňská péče, léčení v zahraničí, dopravní zdravotní služba, ostatní.
Výdaje na zdravotnictví jsou důležitou součástí státního rozpočtu. Základ7

ní tendence ve vynakládání finančních prostředků na české zdravotnictví jsou
zřejmé z tabulky č. 1.
Tabulka č. 1 Podíl výdajů a jejich vývoj ve zdravotnictví
Položky výdajů
Veřejné výdaje
z toho výdaje resortu a územních orgánů
z toho výdaje zdravotních pojišťoven
Soukromé výdaje
Výdaje celkem
Podíl z HDP v %

2005
191 356
21 263
170 093
27 418
218 774
7,3

2006
197 027
22 828
174 200
29 783
226 810
7,1

2007
206 565
22 851
183 713
35 370
241 935
6,8

2008
219 119
18 527
200 592
43 526
262 645
7,2

2009
239 683
21 055
218 628
46 928
286 611
7,9

Zdroj: vlastní s využitím statistiky ÚZIS

V absolutním vyjádření vzrostly celkové výdaje ve sledovaném období
o 67 837 mil. Kč (31,00 %), veřejné výdaje o 48 327 mil. Kč (25,91 %). Výdaje
zdravotních pojišťoven vzrostly ve sledovaném období o 48 535 mil. Kč (28,53
%), soukromé výdaje pak o 19 510 mil. Kč (71,15 %) a rostly tak nejrychlejším
tempem. Podíl výdajů na zdravotnictví z HDP osciloval na úrovni 7 %, v roce
2009 dosáhl úrovně 7,9 %. V návaznosti na to je důležité si všimnout nákladové
struktury zdravotních pojišťoven podle segmentů péče a její vývoj v letech
2004-2009. Tyto informace jsou obsažené v tabulce č. 2
Tabulka č. 2 Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči podle segmentů péče v letech 2004-2009
Segment zdravotní péče
Ambulantní péče celkem
Ústavní péče celkem
z toho lázeňská péče
Náklady na zdravotní péči
celkem

2004
36 228
72 238
3 335
156 258

2005
37 860
76 542
3 142
163 930

2006
39 598
83 688
2 783
167 532

2007
43 431
92 378
2 984
181 358

2008
48 164
99 184
2 862
193 669

2009
54 379
107 992
3 182
213 354

Zdroj: vlastní s využitím statistiky ÚZIS

Tendence vyplývající z tabulky č. 2 jsou jednoznačné. K poklesu nákladů na
lázeňství došlo v absolutní i relativní výši. Celkové výdaje zdravotních pojišťoven v uvedeném období stouply o 57 095 mil. Kč (50,1 %), zatímco náklady
na lázeňskou péči se ve stejném období klesly o – 153 mil. Kč (- 4,58 %). Přitom v roce 2008 byly tyto náklady oproti výchozímu roku 2004 nižší dokonce
o 14,18 %. Podíl nákladů na lázeňskou péči tak mezi roky 2004-2009 klesl
z 2,13 % na 1,49 %.
Systém výdajů zdravotních pojišťoven a jejich vývoj se také přímo promítá
do struktury výnosů (příjmů), nákladů a hospodářského výsledku jednotlivých
zdravotnických zařízení včetně lázeňských léčeben. Tento vývoj v letech 20002009 je zřejmý z údajů tabulky č. 3 a tabulky č. 4.
Z uvedených dat v tabulkách č. 3 a 4 vyplývá především pozitivní vývoj, kterým prošlo české lázeňství ve sledovaném období v porovnání s ostatními segmenty zdravotnických zařízení. Přestože se obor lázeňství nemůže opřít o žá8
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Zdroj: vlastní s využitím statistiky ÚZIS

Nemocnice
Léčebny pro dlouhod. nemocné
Odborné léčebné ústavy
Lázeňské léčebny
Hospic
Ostatní lůžková zařízení
Zařízení domácí zdravotní péče
Ostatní zařízení ambulantní péče
Střediska záchranné služby
Hygienické stanice
Ostatní zařízení
Celkem

Zdsravotnická
zařízení

Počet zdravotnických
zařízení
198
21
46
48
13
82
16
58
50
28
559

Celkové výnosy v mil. Kč
59 882
465
3 392
7 333
113
283
231
1 761
1 666
848
75 976

tržby od zdravotních
pojišťoven
83,2
82,3
87,9
34,9
61,2
63,1
49,2
44,2
27,3
34,0
75,9

4,2
2,1
1,7
40,0
17,5
8,7
5,2
1,3
12,6
4,0
10,1

tržby mimo zdravotní
pojišťovny

Z toho v %

provozní dotace
2,7
11,3
2,8
0,0
10,9
14,6
31,3
48,0
57,2
41,1
5,3

Počet zdravotnických
zařízení
163
21
42
56
10
13 590
120
17
15
83
540

123 845
1 052
6 630
8 630
224
44,3
4 934
4 695
1 696
2 292
149 654

2009

tržby od zdravotních
pojišťoven
80,7
79,6
88,3
36,2
38,8
27,4
59,4
35,4
39,7
45,2
-

Z toho v %

2,2
10,4
3,4
49,5
18,3
13,6
17,0
0,8
33,3
7,3
-

tržby mimo zdravotní
pojišťovny

2000
Celkové výnosy v mil. Kč

Tabulka č. 3 Struktura výnosů (příjmů) vybraných skupin zdravotnických zařízení – příspěvkových a podnikatelských
organizací v letech 2000-2009

2,2
60,8
17,7
34,9
-

7,8
3,4
1,3
0,0
15,1

provozní dotace

Zdroj: vlastní s využitím statistiky ÚZIS

Nemocnice
Léčebny pro dlouhod. nemocné
Odborné léčebné ústavy
Lázeňské léčebny
Hospic
Ostatní lůžková zařízení
Zařízení domácí zdravotní péče
Ostatní zařízení ambulantní péče
Střediska záchranné služby
Hygienické stanice
Ostatní zařízení
Celkem

Zdsravotnická
zařízení
Počet
198
22
46
48
13
82
16
58
90
37
610

Náklady
60 817
478
3 370
6 488
124
266
237
1 753
2 428
1 184
77 145

59 887
529
3 392
7 333
13
283
231
1 762
2 171
970
76 670

Výnosy

Hospodářský
výsledek
-930
51
22
845
-11
17
-6
9
-258
-214
-475

Nákladová
rentabilita v %
-1,5
10,6
0,7
13,0
-8,9
6,4
-2,5
0,5
-10,6
-18,1
-0,6

Počet
163
21
42
56
10
13
120
17
29
88
559

Náklady
123 235
986
6 504
8 080
231
563
4 365
4 666
3 081
2 677
154 388

2009

123 845
1 052
6 630
8 630
224
590
4 934
4 695
1 723
2 603
154 926

Výnosy

2000

610
66
126
550
-7
27
569
29
-1 358
-74
538

Hospodářský
výsledek v %

Tabulka č. 4 Náklady (výdaje), výnosy (příjmy), hospodářský výsledek a nákladová rentabilita vybraných skupin zdravotnických zařízení v letech 2000-2009

0,5
6,7
6,8
6,8
-3,2
4,9
13,0
0,6
-44,1
-2,8
0,3

Nákladová
rentabilita v %
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dné dotace a přestože tržby od zdravotních pojišťoven vzrostly za sledované
období pouze o 171 mil. Kč (5,8 %), jsou dosažené výsledky dlouhodobě dobré.
Z hlediska dosažené nákladové rentability pak stojí lázeňství nad průměrem
oboru.
Lze tedy nějakým způsobem doložit vliv v podstatě konstantních (v absolutní velikosti) a relativně nižších příjmů obdržených od zdravotních pojišťoven na hospodářský výsledek lázeňských léčeben ve sledovaném období? Pokud se podíváme na následující graf č. 2, dostaneme poněkud překvapivý
výsledek.
Graf č. 2 Vývoj hospodářského výsledku lázeňských léčeben v letech 2000 až
2009

Údaje v mil. Kč

6750

4500

2250

0
2000 2001
Náklady

2002 2003

2004 2005

Výnosy

2006 2007 2008

2009

HV

Zdroj: vlastní s využitím statistikých údajů ÚZIS

V období let 2000-2009 se sledované ukazatele nákladů, výnosů a hospodářského výsledku v českých léčebných lázních vyvíjely velmi rovnoměrně a ve svém
souhrnu i pozitivně. Slabšího hospodářského výsledku dosáhly lázně v letech
2002 a 2003. Zde jsou však důvody zřejmé a nemají přímou souvislost se způsobem financování ze strany zdravotních pojišťoven. Příčinou poklesu hospodářského výsledku byly především povodně v roce 2002 a s tím související problémy,
které se dotkly nejenom lázní, ale celého sektoru cestovního ruchu. Obdobně pozitivní byl i vývoj nákladové rentability, který je znázorněn v grafu č. 3.
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Graf č. 3 Vývoj nákladové rentability v % lázeňských léčeben v letech 2000 až
2009
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4,20
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2003

6,90

6,80
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2009

4,40

2004
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Zdroj: vlastní s využitím statistikých údajů ÚZIS

O profitabilitě oboru lázeňství svědčí i poslední z analyzovaných ukazatelů,
kterými je vývoj nákladové rentability lázeňských léčeben v letech 2000-2009.
Ve sledovaném období kolísala nákladová rentabilita v rozmezí 4,2-13,0 %. Ve
všech letech tak překračovala průměrnou hodnotu vztaženou k celému oboru
zdravotnictví.
Změna ve struktuře návštěvníků českých lázní
Výše uvedené výsledky však nebyly dosaženy samy o sobě. Naopak – jsou
výsledkem nové marketingové strategie českých lázní, která daleko více preferuje tzv. zákaznický přístup a orientuje se na nové programy a nové segmenty zákazníků. To se pochopitelně muselo odrazit ve struktuře návštěvnosti,
která se za posledních 10 let podstatně změnila. Máme na mysli především
změny dotýkající se počtu pacientů, jejichž pobyt je hrazen z celospolečenských
zdrojů nebo které jsou hrazeny z jejich vlastních prostředků. Z tabulek č. 5 a 6
jsou patrné tendence, které se týkají struktury návštěvníků českých lázní
z hlediska způsobu úhrady jejich pobytu.
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19 746
704 941
35,7
4 218
133 876
31,7
15 528
571 065
36,8
207
4 596
22,2
Zdroj: vlastní s využitím statistikých údajů ÚZIS

59
2 605
44,2
15 214
562 808
37,0

48
1 056
22,0

2 849
93 244
32,7
19
411
21,6
280
92 833
32,8
10
140
14,0
5
16
23,2

Počet přijatých pacientů
Počet ošetřovacích dnů
Průměrná ošetřovací doba
Lázeňská péče pro dorost
Počet přijatých pacientů
Počet ošetřovacích dnů
Průměrná ošetřovací doba
Lázeňská péče pro děti
Počet přijatých pacientů
Počet ošetřovacích dnů
Průměrná ošetřovací doba

2 815
92 577
32,9

257 453
4 881 417
19,0

627
18 148
28,9

Celkem
pacienti +
doprovod
258 080
4 899 565
19,0
Doprovod
hrazený ZP
Celkem

Poskytnutá lázeňská péče
na náklady zdrav. pojištění
plně na vlastní náklady
KPL
PLP
tuzemci
cizinci
107 946
24 850
31 853
92 804
2 753 222
503 772
301 659
1 322 764
25,5
20,3
9,5
19,0
Lázeňská péče pro dospělé

Tabulka č. 5 Lázeňská péče pro dospělé, děti a dorost podle způsobu úhrady (bez doprovodu) 2000

V období let 2000-2009 došlo
k těmto hlavním změnám ve
struktuře pacientů českých lázní:
– celkový počet návštěvníků se
zvýšil o 101 738 (36,25 %),
– podíl pacientů komplexní lázeňské péče se snížil
o 17 950 (-14,24 %),
– podíl pacientů příspěvkové
lázeňské péče se snížil
o 9 803 (-39,35 %),
– podíl tuzemských samoplátců
se zvýšil o 79 222 (248,33 %)
– podíl zahraničních samoplátců se zvýšil o 50 901
(54,72 %).
Důvody poklesu počtu pacientů jezdících do českých lázní
na náklady zdravotních pojišťoven shrnuje E. Bláha [str. 3],
který říká, že „Většina lékařů
má o kvalitách lázeňské rehabilitace jen minimální povědomí, život ve společnosti se
zrychluje a dnešní generace na
tradiční léčbu nemají čas. To
spolu s restriktivní politikou
pojišťoven z minulých let a řadou nepravd o limitaci lázeňské péče, které jsou mezi lékaři
hodně rozšířeny, vedlo k dlouhodobému poklesu počtu pojištěnců.“ Jeho slova potvrzuje
P. Horák [str. 4], který k tomuto tématu dodává, že „Lázeňská péče nikdy nebyla a ani není započítávána do sledovaných
regulačních omezení vyžádané
péče praktických lékařů pro děti a dorost. Navíc od 1. 7. 2008
je zavedení elektronické podoby Návrhu na lázeňskou péči
zjednodušena i administrativa
v ordinaci lékaře při jeho vystavování.“
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12 105
389 149
32,1
8 348
271 017
32,5
Zdroj: vlastní s využitím statistikých údajů ÚZIS

59
2 514
42,6
7 927
262 869
33,2

28
402
14,4

334
5 232
15,7

3 757
118 132
31,4

2 450
72 913
29,8
12
483
40,3
1 985
67 359
33,9

6
22
3,7

2 370
70 818
29,9

80
2 095
26,2

5 344 356
14,5

367
2 954
8,0

395
367 463

5 333 476
14,5
698 349
6,3
317 779
21,1
2 485 936
25,3

Počet ošetřovacích dnů
Průměrná ošetřovací doba
Lázeňská péče pro dorost
Počet přijatých pacientů
Počet ošetřovacích dnů
Průměrná ošetřovací doba
Lázeňská péče pro děti
Počet přijatých pacientů
Počet ošetřovacích dnů
Průměrná ošetřovací doba

Počet přijatých pacientů

1 831 412
12,8

10 880
27,5

Celkem
pacienti +
doprovod
367 858
Doprovod
hrazený ZP
Celkem

Poskytnutá lázeňská péče
na náklady zdrav. pojištění
plně na vlastní náklady
KPL
PLP
tuzemci
cizinci
98 113
15 040
111 089
143 221
Lázeňská péče pro dospělé

Tabulka č. 6 Lázeňská péče pro dospělé, děti a dorost podle způsobu úhrady (bez doprovodu) 2009
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České lázeňství se tedy jeví
jako velmi stabilizovaný celek,
který dobře zvládá dopady
vnějších nepříznivých vlivů. Jeho schopnost přizpůsobovat se
souvisí s orientací na stále sílící segment samoplátců tuzemských i zahraničních, dále na
posilování komerčně orientovaných krátkodobých wellnessových a jim podobných typů pobytů a také na schopnost
napojit se i na další, ekonomicky zajímavé formy cestovního
ruchu (kongresový, incentivní
atd.).
Závěr
Není pochyb o tom, že české
lázeňství tvoří, přes všechny
negativní vlivy, životaschopný
a ekonomicky poměrně úspěšný obor. V posledních deseti letech dokázalo vzdorovat mnoha nepříznivým okolnostem.
Vedle nepříznivých vlivů klimatických (povodně v roce
2002) také vlivům ekonomickým (světová hospodářská
krize s tvrdým dopadem na
cestovní ruch včetně zdravotního cestovního ruchu) i ekonomicko-restriktivním (neustálé snižování výdajů na
lázeňství ze strany zdravotních pojišťoven z absolutního
i relativního hlediska). Dosažené hospodářské výsledky
svědčí o schopnosti vstřebat
nepříznivé vlivy a přizpůsobit
se situaci. Tato schopnost má
však svoje hranice. Cenou za
přizpůsobení může být v některých případech změna
léčebného charakteru lázeňských pobytů, jejich zkracová-

ní, orientace na jiné, krátkodobě zajímavé formy cestovního ruchu. A to je
trend, který nemusí z dlouhodobého hlediska přinášet jen pozitivní přínosy.

Ing. Pavel Attl, Ph.D. je vedoucím katedry cestovního ruchu VŠH
v Praze 8, spol. s r. o. Dlouhodobě se zabývá problematikou služeb cestovního ruchu, systému jejich řízení včetně problematiky měření kvality. Další oblasti jeho zájmu je české a evropské lázeňství a zdravotní cestovní ruch.
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Olga Kubová
Řízení nepřímých nákladů v hotelnictví.
Abstrakt: Dosáhnout maximálních zisků se snaží snad každý podnikatel.
Toho lze ale dosáhnout jen s účinnými nástroji a rozumnou taktikou. Jednou
z cest, jak dosáhnout optimálního zisku je racionální řízení nepřímých nákladů. Nepřímé (režijní) náklady jsou takové náklady, které se nedají přesně snadno určit na kalkulační jednici, a proto je rozpouštíme do kalkulace výrobku nebo služby různými metodami kalkulačních přirážek.
Cílem managementu hotelu je zabezpečit co největší výkony a zisk. To znamená organizovat provoz tak, aby byly dosaženy plánované operativní a strategické cíle s co nejnižšími náklady
Klíčová slova: náklady, zisk, nepřímé náklady, kalkulace nákladů, hotelnictví.

Managing Indirect Costs in Hotel Business.
Abstrakt: All businessmen are trying to achieve maximal profits. They can
accomplish this with effective tools and reasonable tactics. One way the profit
is rational management of
reaching indirect costs. Indirect costs are not to be easily allocated to production unit and therefore there are various methods of adding these costs. The
hotel management has to strive for maximal profit and performance. This means organizing the operations in order to reach set operative and strategic goals with lowest costs possible.
Key words: costs, profit, indirect costs, calculation costing, hospitality.
JEL clasification: M21

Úvod
Cestovní ruch ve vztahu k hotelnictví vystupuje jako nositel poptávky po
ubytovacích, stravovacích a s tím souvisejících doplňkových službách.
Při svém studiu mě zaujal problém jak hluboce a jakým způsobem hotelové
podniky zkoumají své náklady, a jak dokážou s těmito informacemi pracovat.
Předmětem zájmu bude zjištění, z jakých pohledů sledují své náklady a jak
tohoto využívají při tvorbě kalkulací. Jaké nákladové druhy považují za fixní, jaké za variabilní; jestli používají metodu bodu zvratu a jak dokážou rozlišit náklady přímé a nepřímé? Jestli mají speciální odborníky, pracoviště, které se těmito problémy zabývají?
Cestování se stalo součástí každodenního života. Cestuje se za prací, za poznáním, za zábavou. Mnoho lidí denně překonávají menší či vetší vzdálenosti.
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Často tráví dny a noci mimo svůj domov. Hotely a ostatní ubytovací zařízení
dnes slouží široké vrstvě obyvatelstva.
Jakkoliv jsou konzumenti ubytovacích služeb různorodí, většinou mají jedno společné, a to, že očekávají za své peníze odpovídající služby. Obecně musí
být tyto služby na jedné straně standardizované a na straně druhé různorodé
a nápadité
Mým prvním krokem bylo, že jsem si vybrala několik větších hotelů a pokusila jsem se srovnat jejich přístup k řízení nákladů (popřípadě, ke kalkulacím).

●
●
●
●

Mým úkolem bylo:
prozkoumat jakou váhu dávají hotely této problematice sledování ekonomických kategorií.
srovnat například americké či evropské společnosti, neboť většina ubytovacích zařízení u nás je v rukou zahraničního kapitálu.
prozkoumat, zda z tohoto hlediska umějí odborníci s těmito ukazateli pracovat, a jak tyto znalosti dokážou využít.
zjistit, jestli se jim daří správně vyčíslit jednicové a režijní náklady – jakou
metodou je rozpouštějí (přiřazují) do kalkulace

S těmito názory jsem navštívila generálního sekretáře Asociace hotelů a restaurací –
Ing. Stárka, abych s ním tento problém prodiskutovala, a abych se jeho prostřednictvím dostala k majitelům nebo provozovatelům hotelových podniků, od
nichž bych mohla dostat potřebné informace.
Z naší diskuse vyplynulo, že velkým problémem v současném hotelnictví
jsou cenové války, provozovatelů podniků. V důsledku nárůstu ubytovacích kapacit, ale také nedostatečnou legislativou (neschopnost výběru daní) jsou některé podniky znevýhodněny a dochází k „divoké elasticitě cen“, z čehož vyplývají cenové boje – podniky se cenově podbízejí.
V lednu v roce 2010 byla obsazenost pražských hotelů 15 až 30 procent. Podle průzkumu počet zahraničních turistů klesl o 11 procent, přičemž Světová
turistická organizace uvedla, že turistika v Evropě klesla pouze o osm procent.
Největší problémy mají čtyřhvězdičkové hotely, kterých je v Praze nejvíce –
celkem přes 160. Hoteliéři se domnívají, že dalším zlevněním získají nové hosty a zachrání se. Některé čtyřhvězdičkové hotely srazily cenu dvoulůžkového
pokoje se snídaní na 37 euro.1
Z našeho jednání vyplynulo, že mým úkolem bude vypracovat jakýs nástin
- dopis, který bychom rozeslali do určitých hotelových zařízení, kde bych oslovila provozovatele, či majitele hotelových zařízení a vysvětlila jim, o jaký druh
výzkumu se jedná, co mě bude konkrétně zajímat, ale součástí dopisu bude také oddíl, který se bude dotazovat, co zajímá provozovatele hotelových zařízení.

1SKALKOVÁ,
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O. Hotely v Praze vedou cenovou válku Hospodářské noviny, 2010, leden, str. 17.

1. Použitá metodologie
Pokud jde o použité metodologie, bude použita vztahová analýza, která zjišťuje vztahy mezi jevy, resp. zda jde o vztahy závislosti, či nezávislosti. Tato metoda se snaží kvantifikovat sílu závislosti, což je pro zkoumání nepřímých nákladů v podnicích a následných úspor velmi aktuální. Práce předpokládá
aplikaci širšího spektra metod zkoumání. Výjimkou bude tedy pouze empirické šetření v hotelových podnicích, které by mělo ukázat co možná objektivní,
nezavádějící, ale pozitivní pohled na realitu v patřičných útvarech hotelových
zařízení.
Celkový postup práce je možno obecně charakterizovat jako deduktivně-induktivní přístup,
jehož využitím budou obecná doporučení teorie transformována do verifikovaných vět, jež budou posléze ověřeny v hotelových podnicích v ČR.
Dále je použita metoda kauzální analýzy, která vyhledává příčiny jevů, tzn.
důvod vzniku nepřímých nákladů a jejich vliv na kalkulace, plánování, vnitropodnikové hospodaření a využití těchto kategorii jako nástroje řízení podniku a v konečném důsledku na úsporu celkových nákladů.
Vyhodnocení empirického šetření si následně vyžádá syntézu veškerých zjištěných praktických poznatků ohledně řízení nepřímých nákladů. Poté bude
nutno použít určitou míru abstrakce a doporučit obecnější postupy pro příslušné manažery hotelových zařízení na území ČR.
1. Vlastní empirické ověření organizace řízení nepřímých nákladů spočívá
v realizaci strukturovaných rozhovorů s vedoucími pracovníky vybraných
hotelových zařízení v ČR, kteří jsou zodpovědní za příslušné útvary, tedy
zejména za útvary finanční, obchodní a útvary tvorby plánu a rozpočtu
a útvar manažerského účetnictví.
Základní hypotéza výzkumu oblasti organizace řízení nákladů zní:
„Ve velkých a středních hotelových podnicích se sídlem v ČR existuje útvar,
který se zabývá problematikou řízení nákladů a znalost těchto informací
může ovlivnit finanční výsledky podniku“
V případě jejího potvrzení na ni navazují dílčí hypotézy:
i. „Ve středních a velkých hotelových podnicích existuje útvar, který se zabývá přiřazováním nepřímých nákladů do kalkulací, což do značné míry
může ovlivňovat výsledky hospodaření podniku
ii. „ V hotelových podnicích existuje útvar, který se zabývá problematikou plánových a výsledných kalkulací, což do značné míry ovlivňuje metodiku
tvorby cen.
iii. Smyslem již zmiňovaných strukturovaných rozhovorů je výzkum organizace řízení nepřímých nákladů, a objasnění úloh, které řízení nepřímých
nákladů v hotelovém podniku plní. Struktura rozhovoru se snaží postihnout funkce a závislosti řízení nepřímých nákladů, které by vypovídaly
o úrovni řízení nepřímých nákladů v hotelových podnicích
Konkrétně je rozhovor veden ohledně problematiky:2
2Podrobněji

viz Příloha 1, která obsahuje dosud užívanou strukturu řízeného rozhovoru
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strategického a operativního plánovaní a rozpočtování – využívání ubytovací kapacity, dále
správného přiřazení nepřímých nákladů do kalkulace – problematika fixních a variabilních nákladů, otázky cenotvorby,
problematika využívání ekonomických informací, využívání statistických
metod, správné nakládání s plánovými a výslednými kalkulacemi.

V důsledku získání rychlého a zároveň kontrolního úhlu pohledu na funkci
řízení nepřímých nákladů v hotelových podnicích se ve svém výzkumu snažím
řízený strukturovaný rozhovor doplnit dotazníkem. Ten je koncipován tak, že
tvoří uzavřené otázky na obvykle uváděné úlohy a důležitosti řízení nepřímých
nákladů v hotelových podnicích3 se škálou čtyř možných odpovědí v rozsahu „
nepřímé náklady nemá smysl řídit“ až „je důležité řídit nepřímé náklady“.
2. Současný stav poznání v oblasti řízení nepřímých nákladů
Náklady přímé a nepřímé
Rozlišení nákladů na přímé a nepřímé se zabývá otázkou početně technického způsobu přiřazení /alokace) nákladů konkrétně vymezenému předmětu
kalkulace. Z hlediska způsobu přiřazení nákladů lze rozlišit dvě základní skupiny nákladů:
● náklady přímé, které se jednoznačně přiřazují konkrétnímu druhu výkonu,
protože s konkrétním druhem výkonu souvisejí;
● náklady nepřímé, které zajišťují vytvoření podmínek pro skupinu výkonů
(více druhů), činnost útvarů a hierarchicky vyšších článků řízení.
„Členění nákladů na přímé a nepřímé je kalkulačním členěním nákladů,
které je nezbytné pro sestavení kalkulace a je ovlivněno požadavky na vypovídající schopnost kalkulace“ . I když je pro pochopení významu určitého členění nákladů důležité porozumět důvodům, které k jeho existenci vedou, je zároveň důležité porozumět i vztahu konkrétního členění nákladů ke členění
ostatním, jejich obvyklé kombinaci.
„ Přímými náklady jsou (kromě tzv. sdružených výkonů, u kterých přímé
náklady nenajdeme vůbec) vedle jednicových nákladů, které jsou vyvolány každou konkrétní jednotkou výkonu, i náklady režijní, které jsou společné pouze
danému druhu výkonu a jejichž podíl na jednici stejného druhu výkonu lze
zjistit pomocí prostého dělení (odpisy jednoúčelových zařízení, náklady na vývoj a technickou přípravu konkrétního druhu výkonu, náklady na nakoupenou licenci, náklady na desing, projekt atd.) “5
„Většina režijních nákladů (kromě těch, které souvisejí s konkrétním druhem výkonu) je společná více druhům výkonů. Tyto náklady se přiřazují kon-

3Předlohou

pro konstrukci otázek byla spolupráce s Asociací hotelů a restaurací ČR, která je členem HORTEC
(Asociace hotelů, restaurací a kaváren v EU)
4FIBÍROVÁ, JANA A KOL. Nákladové a manažerské účetnictví. 1. Vydání ASPI,a.s Praha 2007 ISBN 978-807357-299-0, s.76
5KRÁL, B. A kol. Manažerské účetnictví. Praha: Management Pres, 2006. s 67
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krétním výkonům nepřímo, pomocí zprostředkovaných propočtů (pomocí metod přiřazování nákladů).6
Úkol vedení nákladového střediska spočívá pouze v analýze příčin nadměrné a nižší spotřeby a v přijetí nutných organizačních opatření. Kontrola
a analýza nákladů jsou tedy důležitým úkolem manažerského účetnictví
a v dobách investičně náročných výrobních systémů s diferenciovaným výrobním programem jejich význam roste.7
3. Řízení nákladů v hotelnictví
V dnešní době nikdo nepochybuje, že důležitou součástí řízení podniku musí být operativní plánování a kontrola spojená s řízením finančních, hmotných,
lidských a ostatních zdrojů. Zároveň není možné zpochybnit funkci a potřebu
strategie, která vyjadřuje poslání, vizi a cíle podniku. Při řízení podniku je jedním z nejdůležitějších problémů naplňování strategických cílů a jejich spojení s krátkodobými opatřeními, především s ročním plánem a s každodenním
provozem podniku.
V této souvislosti vzniká několik problematických okruhů řízení:
● Jak zajistit soulad strategického a operativního plánování, aby bylo dosaženo strategických cílů,
● Jak aktualizovat strategické cíle podniku a operativní plány,
● Jak hodnotit strategické a operativní cíle v neustále se měnícím podnikatelském prostředí,
● Jak měřit efektivnost procesů, které probíhají v podnicích a úspěšnost podniku při realizaci podnikové strategie,
Zde vstupuje na manažerskou scénu řízení nákladů, jako komplexnější nástroj řízení, které rozšiřuje přístup k analýze stavu a realizaci kontroly plánovaných úkolů s cílem plnit podnikovou strategii.
Strategické cíle se promítají do ročních plánů podniku. Stává se, že plnění
ročních plánů vykazuje odchylky oproti plánu, které dokazují:
a) že při realizaci plánovaných úkolů a strategických cílů se nesplnily původní záměry managementu podniku, tj. při plnění plánu bylo dosaženo jiných
výsledných ukazatelů za plánované období,
b) že mohou existovat nebo se očekávají skutečnosti, o kterých management
získal informace, umožňující schůdnější cestu k dosažení strategického cíle
podniku stanoveného na období ročního plánu, např. při jiné struktuře tržeb,
nižších nákladech a vyšší efektivitě.
Management podniku musí přihlížet na tyto skutečnosti, musí usilovat jejich zvládání a využívání
Význam a úkol řízení nákladů v hotelových podnicích
Na úseku stravovacích zařízení hotelů vznikají náklady na skladovaní, náklady výroby a odbytu. K nákladům základního charakteru organizace stra6SCHROLL, R.,Normovaná metoda v průmyslových podnicích – základ vnitropodnikového řízení. Praha: SNTL
– ALFA, 1987, s.56
7Podrobněji viz například : PREILER ,P. Controlling: Lehrbuch und Intensivkurs. 5. Vyd., Wien: Verlag Linde
1994. ISBN 3486228145.
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vování patří náklady na skladování potravin určených na další zpracování
a prodej, a náklady které vznikají ve výrobním úseku v souvislosti s rozličnými pracovními a technologickými postupy při přípravě jídel a nápojů a náklady realizace, prodeje a odbytu.
Na úseku ostatních služeb jsou to zejména osobní náklady a náklady na
energii a údržbu. Všem úsekům se přiřazuje i část nákladů na řízení a administrativu. Část nákladů hotelu představují režijní náklady, které se váží s řízením, administrativou, zajišťování kvalifikace, propagaci, reklamou a marketingovými aktivitami. V malých ubytovacích zařízeních, zejména
v zařízeních s menším počtem zaměstnanců8 se náklady na tyto uvedené sféry činností nerozlišují.
V ubytovacích zařízeních střední a vyšší velikosti, kde se společně zabezpečují ubytovací a stravovací služby, představují režijní náklady poměrně velkou část celkových nákladů. A Foltínová a Ľ Kalafunová charakterizují náklady a jejich řízení takto: „Náklady se obecně vymezují jako vynaložení
ekonomických zdrojů podniku na určitý výkon, výsledek aktivity, od kterého se
čeká ekonomický efekt. Úkolem řízení vnitropodnikového řízení nákladů
v podniku je vytvořit nákladový a kalkulační systém, který bezprostředně poskytuje informace o struktuře nákladů podle místa a příčin vzniku v podniku“9
Controlling nákladů hotelů se mimo porovnávání plánu a skutečnosti soustřeďuje na:
a) analýzu nákladů jako souhrného kvalitativního ukazatele hotelu,
b) analýzu výšky a struktury nákladů podle jednotlivých položek,
c) analýzu výšky a struktury nákladů podle úseků a odbytových středisek,
d) analýzu nákladů a absolutní a relativní výšce ve vztahu k tržbám a dalším
ukazatelům,
e) analýzu vlivů, které působí na výšku nákladů
f) doporučení pro management.
Řízení nákladů hotelu používá zejména tyto ukazatele:
● absolutní výšku nákladů (v určité měně),
● relativní výšku nákladů (v %),
● rozsah snížení nákladů (v určité měně),
● tempo snížení nákladů (v %, index),
● rozsah úspor (v určité měně),
● jiné vhodné ukazatele konstruované pro zvláštní potřeby analýzy.
Tato analýza nevyhnutelně vyžaduje používání statistických analytických
metod, které tvoří nástroj zjišťování možností ovlivňování nákladů, a to nejen
jako nákladů hotelu celkem, ale také nákladů v jejich struktuře.
Řízení nákladů hotelu se zaměřuje na aplikaci konkrétních metod (bez opakování základních pojmů metodiky) a jednodušších statistických metod. Vyžaduje analýzu založenou na aplikaci statistické analýzy absolutních a relativních ukazatelů, na ukazatelích průměrných hodnot vývoje, na použití
indexů, středních hodnot a korelací.
8Klasifikace

ubytovacích zařízení podle velikosti TC 329 „Služby cestovního ruchu“ EN ISO/18513:2003
– KALAFUTOVÁ, Ľ.: Vnútropodnikový controling. Bratislava : ELITA, 1998, s. 41. ISBN 80-

9FOLTÍNOVÁ. A.

8044-054-9
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Při sledování časové řady nákladů je možné využívat i metody, které se používají při controllingu jiných ukazatelů, např. tržeb hotelu. Náklady hotelu představují ukazatel, který má význam zejména ve vztahu k tržbám hotelu.
Pro ilustraci je možné uvést strukturu nákladů, která je charakteristická
pro hostinské zařízení městských hotelů v členění na pokrmy, a nápoje a administrativu. Údaje jsou uvedené v relativních hodnotách (v %) a vycházejí
z hodnocení stravovacích úseků 1 800 ziskových hotelů10
Tržby za jídla a nápoje (cca 60 % jídla, 40 % nápoje)
v%
Tržby za jídla
100,0
– nákup – spotřeba surovin a zboží
34,0
– zaměstnanecká strava
0,5
– náklady spotřeby surovin a zboží
33,5
Tržby za nápoje
100,0
– nákup – spotřeba surovin a zboží
22,0
Ostatní náklady na jídla a nápoje
– platy a zákonné sociální pojištění
28,0
– odměny
3,0
– praní a doplňování prádla a stolní dekorace
3,0
– sklo, porcelán, stříbro
2,1
– kontrakty
3,6
Ostatní náklady na jídla a nápoje celkem
39,9
Náklady na nákup surovin a zboží na jídla a nápoje celkem
28,9
Náklady středisek na jídla a nápoje
68,8
Režijní náklady z tržeb
24,7
Náklady celkem z tržeb
93,5
David A. Edgar v článku: „Economic Theory of Pricing for the Hospitality
and Tourism Industry,“ uveřejněném v publikaci Yield Management, uvádí následující zjednodušenou (charakteristickou) strukturu nákladů ve výnosech
hotelů:11
– podíly nákladů na tržbách hotelu:
materiál
0%
práce
24 %
režie
20 %
náklady celkem:
84 %
4. čistý zisk
16 %
Uvedené příklady představují zevšeobecnění, slouží jako ilustrace výše
a hrubé struktury nákladů v hotelech s ubytovacími, stravovacími a ostatními službami. V každém hotelu se výše a podíly nákladů vyvíjejí individuálně.
Přestože jejich vyjádření v procentech z tržeb umožňuje vzájemné porovnávání, ve skutečnosti jsou mnohé nákladové skupiny a jejich nákladové druhy nákladů ovlivňované různými faktory.
10Trends

in the Hotel Industry, International Edition, Houston (USA), 1994. In: SLÁDEK, G.: Podnikanie v pohostinstve a hotelierstve. I. A II. Časť. Bratislava: EPOS, 2003, s.198 – 199. ISBN 80-8057-523-1
11DAVID, A. E.:Economic Theory of Pricing for the Hospitality and Tourism Industry. In: Yield Management. 2nd ed. ZHT Ltd. London, 2005, p.23
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Ve stravovacím úseku hotelu se za největší skupinu nákladů považují náklady
na spotřebu materiálu, surovin, zboží, po kterých následují osobní náklady, spotřeba energií, náklady na administrativu, náklady na opravy a údržbu, odpisy atd.
V ubytovacích zařízeních kategorie hotelu jsou největší nákladové položky
osobní náklady, následují náklady na spotřebu zboží, spotřeba energií a další.
Ve středních a větších hotelech tvoří poměrně vysokou položku režijní náklady a náklady na administrativu. Sem patří také náklady na řízení, franšízing apod., jako jsou licence a lízing. O tato položky se obvykle snižují tržby nebo zisk před zdaněním.
V každém úseku hotelu, ale také v každém středisku se formují jiné relace
jednotlivých nákladových položek k tržbám. Controller musí mít přehled a vědomosti, na základě kterých nejen analyzuje, ale také objektivně naznačí vzájemné vztahy a podmíněnost nákladů a tržeb každého střediska a dokáže doporučit opatření managementu.
Při řízení struktury nákladů je možné využít tabulkové porovnání vývoje
absolutní výšky a podílů. Týká se to především nejdůležitějších nákladových
položek, při kterých je možno grafickými metodami analyzovat vývoj za několik let, stejně tak jako podíl na celkových nákladech a vypočítat změny, které
vznikají vlivem změn v tržbách hotelu.
Příklad struktury nákladů horského hotelu podle sdružených položek odpovídajících členění v účetnictví
Položky nákladů

v tis. Sk.

v % z nákladů

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Předané zboží
Opravy a údržba
Cestovné

1800
5500
2970
200
200

5,6
17
9,2
0,6
0,6

v % z tržeb
bez DPH
5,2
15,9
8,6
0,6
0,6

Reprezentace
Ostatní služby
Mzdy
Odměny

200
1400
7260
300

0,6
4,4
22,5
0,9

0,6
4
21
0,9

Zákonné pojištění
Sociální náklady
Daň z motorových vozidel
Daň z nemovitosti
Nepřímé daně
Odpisy
Úroky
Ostatní finanční náklady
Náklady celkem
Tržby celkem bez DPH
Předpokládaný zisk před zdaněním

2000
240
100
300
200
6500
3000
140
32310
34587
2277

6,3
0,8
0,3
0,9
0,6
20,2
9
0,5
100

5,8
0,7
0,3
0,9
0,6
18,8
8,7
0,4
93,5

Zdroj: SLÁDEK,G.- VALENTOVÁ, K.: Controlling hotela a reštaurácie IURAEDITION, spo. s.r.o.,
Bratislava 2006 ISBN 80-8078-098-6,s. 126 – 127
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Řízení nepřímých nákladů je možné organizovat i samostatně, bez vazby na
tržby. Výsledky takového controllingu jsou však často nedostatečné. Náklady
představují účelové výdaje na realizaci tržeb. Proto při řízení nepřímých nákladů se ve větší míře klade důraz na jejich relativní formu a analýzu relativní
výšky k tržbám.(Jak zmiňují Sládek, a Michník)12
Řízení nepřímých nákladů hotelu vyžaduje analýzu nákladů zejména z hlediska jejich chování k plánovaným výkonům a tržbám. Z tohoto hlediska je
důležité členění na fixní a variabilní.
A. Foltínová a Ľ Kalafutová k tomuto členění uvádějí:
„V reálném průběhu činnosti podniku existují tři základní otázky řízení nákladů: jaké náklady vznikají, kde vznikají a k jakému účelu vznikají. Tomu
odpovídá už charakteristické členění nákladů. Kromě toho jsou náklady složitou kategorií také v tom smyslu, že jednotlivé kategorie různou intenzitou reagují na změny v objemech výkonů. Proto je známé také členění na fixní a variabilní.
Variabilní náklady vznikají opakovaně při uskutečňování každé jednotky
výkonu, proto se rozsah variabilních nákladů mění v závislosti na změně objemu výkonů. Variabilní náklady vznikají dělitelností výrobních faktorů. Cha12SLÁDEK,G. - MICHNÍK, Ľ.: Rozbor hospodářské činnosti podniků společného stravování a cestovního ruchu.
Bratislava: ES VŠE, 1970
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rakter výrobních nákladů může být proporcionální, podproporcionální nebo
nadproporcionální. V běžné hospodářské praxi se počítá s proporcionalitou nákladů – říká se o účetních variabilních nákladech.
Náklady v pohostinských zařízeních a v ubytovacích zařízeních vznikají
i tehdy, když host nepřijde, když se pokoj nepronajme, přičemž zařízení musí
být se svoji kapacitou připravené na prodej pokojů, a gastronomické zařízení
na prodej jídel a nápojů. Ceny a tržby se realizují jen při prodeji. Teprve tehdy, když se pokrm nebo pokoj prodá, vznikají tržby. Proto má velký význam
analýza nákladů např. na pokoj a realizovaný pokojoden. V případě nákladů na
připravené (neprodané) pokoje nebo všechny pokojodny, které se neprodají, jde
stále o (fixní náklady). V případě, že se realizuje prodej pokojů, vznikají další
náklady (variabilní, proměnlivé náklady).
Výpočet jednicových nákladů má význam na organizaci provozu, zkoumání
rentability, hraniční rentability, určení hranice pro snižování cen a poskytování slev.
Při kalkulaci cen je třeba brát zřetel na různé aspekty, tj. zařazení do klasifikační třídy, systém odměňování, odpisy, energetická náročnost apod. Na výšku jednicových nákladů má vliv např. také nákladová náročnost provozu
z hlediska klimatických podmínek a z nich vyplývající nároky na spotřebu
energie na topení.
K praktickým účelům vyplývající z řízení nákladů můžeme členit a analyzovat náklady v hotelu na:
● jeden neprodaný (pohotovostní) pokojoden,
● jeden prodaný pokojoden.
Dále je možné analyzovat nepřímé náklady za uvedené dva druhy pokojodnů na období plné sezóny a za období mimo sezónu. Stejně tak se vyžaduje
analýza jednicových nákladů na jednolůžkový, na dvoulůžkový pokoj, na dvoulůžkový s použitím přistýlky, na dvojlůžkový pokoj při použití jednou osobou,
na apartmány a podle dalších specifických podmínek hotelu.
Řízení nákladů nám pomáhá zjistit, jak se chovají náklady při obsazení nebo neobsazení pokoje, když vznikají a když nevznikají tržby za pokoj, jak se
chovají relativní náklady při pohybu tržeb a cen – v jakém rozsahu a v jaké míře rostou anebo se nemění. I když se jednotlivé druhy nákladů z hlediska závislosti na tržbách jeví jako nepružné náklady, poměrně stálé – fixní, nebo pružné, proměnlivé – variabilní, náklady hotelu jako celek se chovají k tržbám
jako proměnlivé náklady.
H. J. Vollmuth člení fixní náklady na speciálně fixní náklady a všeobecně fixní náklady. O speciálních fixních nákladech píše: „Při jednoduchém výpočtu
příspěvku na úhradu se fixní náklady uvádějí jako nákladová skupina jen na
součtovém sloupci krátkodobého výsledku hospodaření. Na základě podrobnějších výzkumů se v mnohých podnicích zjistilo, že blok fixních nákladů není tak homogenní, jak mnozí řídící pracovníci předpokládali. Uvnitř bloku fixních nákladů jsou fixní náklady, které mohou být v průběhu roku ovlivňovány
rozhodnutím řídících pracovníků v podniku. Tyto fixní náklady označujeme
jako speciální fixní náklady. K speciálním fixním nákladům patří zejména
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fixní náklady, které vznikají v oblastech zodpovědnosti za marketing, odbyt, výrobu, ale také materiálové hospodářství. Speciální fixní náklady se mohou většinou přiřadit k jednotlivým výrobním skupinám měsíčně i kumulovaně, a to
v absolutních hodnotách.
Ostatní fixní náklady, které mohou ovlivňovat jen rozhodnutí vedení podniku, nazýváme všeobecnými fixními náklady. Obsahují především fixní náklady v příslušných oblastech vedení podniku, finanční účtárně, ale také veřejné správy.“13 Část nákladů v hotelech má charakter proměnlivých nákladů.
Také v provozu ve stravovacích střediscích hotelu vznikají fixní a proměnlivé náklady. V této souvislosti se hovoří o vázanosti fixních nákladů k pohotovosti k výrobě jídel a nápojů, k prodeji a poskytovaní služeb. S pohotovostí
vznikají fixní náklady ve skladě, kuchyni i v odbytových střediscích. Fixní náklady jsou dány určitým množstvím zásob ve skladě i v kuchyni, určitým rozsahem vyrobených jídel k nabídce s přípravou, udržováním a stálou pohotovostí kapacity odbytových středisek. S těmito pracovišti a středisky se vážou
jako fixní náklady určitá spotřeba energie, odpisy zařízení, technologie a techniky, pravidelná technická kontrola, opravy a údržba, výměna zařízení apod.,
ale také částečně osobní náklady.
Proměnlivé náklady, tj. náklady, které souvisejí přímo s realizací tržeb v odbytových střediscích, jsou:
● náklady spotřeby zboží na přípravu jídel včetně dochucovacích prostředků,
● náklady spotřeby zboží, který má charakter nápojů,
● náklady (částečně) na spotřebu elektrické energie a plynu při výrobě jídel,
● náklady na praní, žehlení stolního prádla a oblečení personálu,
● náklady (částečně) na údržbu a opravy,
● náklady na doplňování stolního inventáře, skla, příborů a porcelánu,
● náklady na čisticí prostředky,
● další náklady podle druhu a charakteru provozu.
Při požívání flexibilní mzdové soustavy, založené na odměňování v celém
rozsahu podle dosažených tržeb, je možné osobní náklady zařadit do skupiny
variabilních nákladů.
V současnosti se používá také postup s členěním na kalkulace úplných nákladů (přímých a nepřímých – režijních) a neúplných nákladů (fixních – stálých a variabilních – proměnlivých).
Vychází se z nákladů, které dovoluje trh, to znamená, že jde o přípustné náklady produktu. Na silně konkurenčním trhu se už také u nás cena racionalizuje, tj. zbavuje se nákladů, aby produkt byl prodejný. To znamená, že se stanovuje horní hranice nákladů, kterou není možné překročit.
Jak už bylo výše uvedeno, za nepružné (fixní) náklady se považují ty, které
na změnu tržeb nereagují změnou, resp. reagují změnou jen velmi nepatrně.
Jejich nepružnost je omezená, platí pro určitý vývojový interval tržeb, potom
se mění – rostou skokem.

13SV0LLMUTH, H. J.: Controlling – nový nástroj riadenia. Praha : Profess Consulting, 1990, s 70. ISBN 8085235-54-4
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Matematicky je můžeme vyjádřit rovnicí:
N (x) = a
kde: a je konstantní výše nepružných nákladů.
Graficky můžeme nepružné náklady znázornit takto:
N

y (% )

N = a

X
Zdroj: SLÁDEK,G.- VALENTOVÁ, K.: Controlling hotela a reštaurácie IURAEDITION, spo. s.r.o.,
Bratislava 2006 ISBN 80-8078-098-6,s. 113

Čím větší jsou tržby j hotelu, tím menší jsou nepružné náklady na jednotku
tržeb. Podíl nepružných nákladů k tržbám představuje určitou úroveň nákladů, tj. náklady na jednotku tržeb. Nepružné náklady v absolutní podobě se nemění, v relativní podobě však klesají.
Jestliže X představuje změnu tržeb, N změnu nákladů, potom při nepružných nákladech platí vztah:
∆N / X = 0
v důsledku vztahu N = 0.
Pružné náklady se mění se změnou tržeb. Mohou se měnit rozličnou intenzitou, s čímž souvisejí tři základní vývojové charakteristiky, a to:
a) náklady měnící se proporcionálně s tržbami, když
∆N /∆X = 0
b) náklady měnící se podproporcionálně s tržbami, když
0< N/∆X< 1
c) náklady měnící se nadproporcionálně s tržbami, když
∆N/ ∆X > 1
Pružnost nákladů charakterizuje jejich proměnlivost v absolutní formě.
V relativní formě však za předpokladu, že:
a) náklady jsou neměnné – obr. a),
b) relativní náklady rostou, ale pomaleji než tržby – obr. b),
c) relativní náklady rostou, a to rychleji než tržby – obr. c).

28

Obr. 2

a)

b)

y

y

x

c)

y

x

x

Tržby
Náklady
Zdroj: SLÁDEK,G.- VALENTOVÁ, K.: Controlling hotela a reštaurácie IURAEDITION, spo. s.r.o.,
Bratislava 2006 ISBN 80-8078-098-6,s. 113

Jestliže se analyzují náklady hotelu jako celek, potom se tyto náklady jeví
jako klesající v porovnání s vývojem tržeb, což platí všeobecně, až na některé
výjímky .Ke zjišťování této tendence se využívá matematicko-statistická metoda vyrovnávání křivkou, nejlépe hyperbolou. Vychází se z rovnice hyperboly
y = a + b/x
kde: y jsou relativní náklady,
x – tržby,
a – pevná složka relativních nákladů,
b – proměnlivá složky relativních nákladů.
Řízení nákladů se zabývá analýzou nákladů, tj. zjišťováním vývojové tendence pomocí vyrovnání hyperbolou tehdy, když se vztahy mezi náklady
a tržbami vyjadřují ve formě norem relativních nákladů.
Zjišťování fixních a proměnlivých nákladů podle položek je náročné a často
odrazuje management od složitých propočtů. Tehdy je možné použít jinou metodu, a to přepočet pomocí korelační závislosti, kterým se v relativním vyjádření zjistí za hotel jako celek podíl fixních a variabilních nákladů. K výpočtu
podílu fixních a variabilních nákladů tvoří východisko měsíční ukazatele tržeb
a nákladů za co nejdelší období.
4. Vlastní empirické šetření v hotelových podnicích se sídlem v ČR
V návaznosti na teoretickou analýzu řízení nepřímých nákladů jsme se pokusili provést empirické šetření v hotelových podnicích na území České republiky. I když jsme rozeslali motivační dopis, ve kterém jsme vysvětlovali, z jakého důvodu tento výzkum provádíme, a i když jsme měli doporučení od AHR
ČR14, návratnost dotazníků nebyla taková, jakou jsme původně předpokládali a proto empirické šetření v současné době dále pokračuje.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli navštívit některá ubytovací zařízení osobně a získat tak potřebné informace. Z důvodu vybrat reprezentativní vzorek
14Asociace

hotelů a restaurací České republiky
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charakteru podniků, rozdělili jsme hotelová zařízení z různých úhlů pohledů.
Z hlediska našeho zájmu zkoumání nepřímých nákladů je zejména důležité
hledisko velikosti zařízení, ať už z pohledu počtu zaměstnanců, ale i z pohledu počtu pokojů viz. dotazník příloha.
Podoba empirického šetření byla prováděna na základě kategorizace Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO a Evropského výboru pro normalizaci CEN.15 V úvahu připadají pouze národní standardy ubytovacích zařízení,
které lépe zohledňují specifika jednotlivých zemí, oblastí. Jejich vytváření podporují i mezinárodní profesní organizace hoteliérů a restauratérů HOTREC16
a IH&RA17.
Přestože jsme respondenty ujišťovali, že nám sdělené informace budou důvěrné, a že budou sloužit pouze k vědeckým účelům, účastníci šetření byli většinou velmi ostražití a jen velmi málo sdílní.
Dotazník byl sestaven klasickým způsobem. Otázky jsou koncipovány do tří
částí. V první části jsou otázky zjišťovací, kde se respondent seznamuje s problémem.
V druhé části jsou dotazy směřovány na zjištění stupně odbornosti dané
problematiky.
Závěrečná část dotazníku je koncipována vysoce odborně
Z hlediska účetního většina zkoumaných hotelů dělá opatření, kterými si
velmi pečlivě hlídají své náklady po stránce surovinové, mzdové i ostatních
nákladů, které ovlivňují kalkulace, respektive ceny. Jestliže hovoříme
o tržbách, jedná se o cenovou politiku, která se v tržním prostředí víceméně
přizpůsobuje stavu na místních, ale i na evropských trzích. Ale není to jen
otázka cenové tvorby, kterou by zmíněné hotely považovaly za spásnou. Je to
jeden z aspektů, který hraje v oblasti tržeb důležitou úlohu. Obecně se hotely neustále snaží zvyšovat tržby ze známých zdrojů, ale hledají také nové zdroje v rámci nových služeb spojených s např. lázeňstvím (wellness).
5. Závěr
Ukázalo se, že řada hoteliérů nebo odborníků v hotelnictví, či gastronomii
hlavně strategický, ale i taktický systém tvorby cen podceňuje. V tomto smyslu je nutné zaměřit se na základní teoretické vzdělávání zaměstnanců, aby dokázali v praktickém životě tyto metody snadněji využívat. V současné době,
době recese by hoteliéři neměli propadat panice a neměli by upouštět od solidního systému tvorby cen, aby si zachovali určitou klientelu a určitou míru
tržeb.
Bohužel právě v současné době dochází k jakési divoké elasticitě cen; ceny
se živelně snižují v domnění, že se poptávka zvýší. Tento ne příliš profesionální systém může mít jen krátkodobý efekt a z hlediska strategického a dlouhodobého hoteliérům nepřinese nic dobrého. Značným poklesem cen můžeme dosáhnout větší poptávky, jen krátkodobě. Nakonec se pak každý podnikatel
v oboru snaží z dané situace vytěžit co možná nejvíc, bez ohledu na pozdější ná15Evropský

výbor pro normalizaci
hotelů, restaurací a kaváren v EU
17Mezinárodní asociace hotelů a restaurací
16Asociace
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sledky a na hoteliérskou podnikatelskou etiku. A to nepovažujeme za nejlepší řešení. Na první pohled se zdá, že tato situace je pro zákazníka výhodná, ale
z dlouholetého horizontu jsou zákazníci vlastně ti, kteří budou později nejvíce
poškozeni.
Naše šetření probíhalo v relativně středních a větších podnicích, což jsou podle kategorizace v hotelových podnicích hotelová zařízení s více než 100 zaměstnanci a s více než 100 pokoji pro hosty.
Z hlediska našeho výzkumu bylo zjištěno, že někteří hoteliéři si vlastně nedokážou přesně spočítat, jaké jsou jejich náklady na přípravu a realizaci jednoho pokoje. Ceny určují víceméně intuitivně, podle situace na trhu, tedy takříkajíc marketingovým způsobem. Zřídkakdy používají controlling nákladů,
málokdy se zabývají fixními, či variabilními náklady, které pochopitelně mají
vliv na bod zvratu, resp. na cenotvorbu nebo na množství produkce a výkonů.
Nemalý problém také nastává při správném určování jednicových nákladů
a na přiřazování režijních nákladů. V tomto směru pochopitelně postrádáme
systém plánových kalkulací a po ukončení účetního období systém výsledných
kalkulací. Převážná většina nadnárodních a větších společností přistupuje
k cenotvorbě profesionálním způsobem. Bohužel za stávající situace na trhu
musejí i tyto větší společnosti respektovat výkyvy poptávky v běžném konkurenčním prostředí, a proto jsou nezřídka nuceni uchýlit se i k tomuto nesprávnému a neprofesionálnímu způsobu tvorby cen.

Ing. Olga Kubová
Autorka je absolventka Střední hotelové školy v Opavě a Vysoké školy ekonomické v Praze (1980) fakulty obchodní – oboru Cestovní ruch
a služby. Autorka strávila velkou část profesního života v praxi – jak
ve výrobní sféře, tak i v oblasti služeb. Autorka má také zahraniční
zkušenosti z oblasti gastronomie. V současné době působí na akademické půdě na Vysoké škole obchodní a hotelové v Brně, kde působí na
katedře hotelnictví a gastronomie a přednáší převážně odborné předměty.
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PŘÍLOHA 1
Podoba dotazníku
Dotazník byl sestaven klasickým způsobem. Otázky jsou koncipovány do tří částí.
V první části jsou otázky zjišťovací, kde se respondent seznamuje s problémem.
Zahajovací část dotazníku
Jaké je Vaše pracovní zařazení (vyplňte prosím funkci) …………………........................
1. Je Vaše zařízení

a) samostatné
b) jste členem společnosti
c) jste členem mezinárodního hotelového řetězce
2. Kdo je Váš vlastník
a) americký kapitál,
b) evropský kapitál
c) nezávislý český hotel.
d) butique hotel
3. Jak velký podnik jste podle počtu zaměstnanců a) 50 – 100
b) 101 – 200
c) více než 200
4. Jak velký podnik jste podle počtu pokojů:
a) malý do 100 pokojů
b) střední od 101 do 250 pokojů
c) velký od 251 pokoje výše
5. Do jaké kvalifikační třídy je Váš hotel zařazen
a) 5*
b) 4*
c) 3*
d) 2*
6. Na jakém teritoriu operujete: zde prosím vyplňte město:
7. Na jaký segment hostů je Váš hotel specializován a)
b)
c)
d)
e)
8. Kde je Váš hotel umístěn
a)
b)
c)
d)

domácí klientela
zahraniční klientela
rodiny s dětmi
businessmani
hosté obecně
ve městě
u letiště
rekreační hotel
ostatní

V druhé části jsou dotazy směřovány na zjištění stupně odbornosti dané problematiky
Střední část dotazníku
9. Zpracováváte si ekonomické informace a) sami
b) nebo Vám je zpracovává externí firma
10. Jak tvoříte ceny ubytování
a) marketingově (podle situace na trhu)
b) podle nákladů
c) podle vnímání zákazníků
11. Jak sledujete ekonomické informace
a) využíváte statistiku
b) využíváte rozpočetnictví
c) vypracováváte plánové a výsledné
kalkulace
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Závěrečná část dotazníku
Je koncipována vysoce odborně
12. Jak přiřazujete nepřímé (režijní) náklady do kalkulace
a) metodou režijní přirážky na přímou mzdu
b) metodou režijní přirážky na přímý materiál
c) odhadem
13. Při tvorbě cen používáte strategii

a) ziskově orientovanou
Huberův vzorec
maximalizace zisku pomocí
poptávkové křivky a nákladové
struktury
b) prodejně orientovanou
tržně orientovaná tvorba cen
(metoda je založena na přesném
určení trhu a zjištění konkurence
pro konkrétní tržní segment.
c) konkurenčně orientovaná
následování tržního vůdce
d) metoda bodu zvratu

14. Produktivitu v housekeepingu měříte poměrem
c) tržby za ubytování/ mzdové náklady personálu housekeepingu
d) počet uklizených pokojů/počet odpracovaných hodin
e) měříme jinak – jak?
15. Dokážete odhadnout kolik % z celkových nákladů spojených s ubytovacími kapacitami ve Vašem hotelu má fixní charakter?
50%, 60%, 70%. 80%
16. Dokážete odhadnout jaká je v současné době vytíženost, ubytovací kapacity Vašeho hotelu?
30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%
17. Myslíte si, že v kalkulaci ceny pokoje je převaha a) fixních nákladů
b) variabilních nákladů
c) nevím
18. Myslíte si, že je důležité řídit v oboru hotelnictví nepřímé náklady
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) nemá to smysl
Dotazník – vlastní zdroj.

PŘÍLOHA 2
Výsledky dotazníkového šetření
Tabulka č. 1
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Business

3. Počet zaměstnanců
4. Počet pokojů
5. Počet hvězdiček
6. Region

7. Segment hostů

11. Sledování
ekonomických
informací
12. Přiřazování
režijní přirážky
13. Strategie
tvorby cen
14. Produktivita
práce v HK
15. Fixní náklady
16. Ubytovací vytíženost
17. Převaha fixních nebo
variabilních nákladů
18. Důležitost řízení
nepřímých nákladů

10. Tvorba cen

8. Umístění hotelu
9. Zpracování
ekonomických informací

Plánové
a výsledné
kalkulace
Přímý materiál
Prodejně
orientovaná
Počet
pokojů/hod
70%
40%
Neví
Ano

Přímý materiál
Prodejně
orientovaná
Počet
pokojů/hod
70%
40 %
Neví
Ano

Vnímání
zákazníků

Vnímání
zákazníků
Plánové
a výsledné
kalkulace

Sami

Sami

Rekreační oblast Rekreační oblast

Business

Evropský
kapitál
Malý
Malý
4
JM

Nezávislý
český hotel
Malý
Malý
4
JM

2. Vlastník

Samostatné

Samostatné

1. Zařízení

Hotel B

Hotel A

Otázky

Spíše ano

Fixní

Prodejně
orientovaná
Počet
pokojů/hod
60%
60%

Přímé mzdy

Plánové
a výsledné
kalkulace

Situacena trhu

Sami

Město

Business

Evropský
kapitál
Velký
Velký
4
JM

Členspolečnosti

Hotel C

Ano

Fixní

Ano

Variabilní

50-60%
60%

50%
50%

Odhadem
Prodejně
orientovaná
Tržby/mzdy

Situacena trhu,
vnímání
zákazníků
Statistika,
rozpočetnictví

Sami

Město

Obecně, business

Evropský
kapitál
Malý
Malý
5
Praha

Člen společnosti

Hotel E

Situace na trhu,
nevědí
Všechny
strategie
Tržby/mzdy

Plánové
a výsledné
kalkulace

Situacena trhu

Sami

Město

Obecně

Hotel D
Mezinárodní
řetězec
Evropský
kapitál
Střední
Střední
4
Praha

Ano

Neví

Prodejně
orientovaná
Počet
pokojů/hod
60%
50%

Odhadem

Statistika

Situacena trhu,
náklady

Sami

Hotel F
Mezinárodní
řetězec
Kapitál
USA
Malý
Střední
4
Praha
Obecně,
zahraniční
Letiště
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hotel

Rekreační oblast

8. Umístění hotelu

80 %

16. Ubytovací vytíženost

nepřímých nákladů

18. Důležitost řízení

variabilních nákladů

Nemá to smysl.

Neví

70%

17. Převaha fixních nebo

Tržby/mzdy

Spíše ne

Fixní

70%

50%

Počet pokojů/hod

zvratu

orientovaná

15. Fixní náklady

Metoda bodu

Konkurenčně

14. Produktivita práce v HK

13. Strategie tvorby cen

přirážky

Statistika,
rozpočetnictví
Odhadem

informací

Podle nákladů

Externí firma

Město

Domácí klientela

Žatec

3

Malý

Přímá mzda

Plánové a

výsledné kalkulace

11. Sledování ekonomických

12. Přiřazování režijní

Vnímání zákazníků

10. Tvorba cen

informací

Sami

Rodiny s dětmi

7. Segment hostů

9. Zpracování ekonomických

2
Most

6. Region

Malý

4. Počet pokojů

5. Počet hvězdiček

Malý

3. Počet zaměstnanců

Malý

Nezávislý český

hotel

2. Vlastník

Nezávislý

Hotel H
Samostatné

Hotel G
Samostatné

Otázky

1. Zařízení

Hotel I

Spíše ano

Neví

50%

60%

Tržby/mzdy

orientovaná

Ziskově

Přímé mzdy

rozpočetnictví

Statistika,

Situace na trhu

Sami

Rekreační oblst

Domácí klientela

Děčín

3

Malý

Malý

hotel

Nezávislý český

Samostatné

Hotel J

Ano

Neví

40%

50%

Počet pokojů/hod.

orientovaná

Konkurenčně

Odhadem

výsledné kalkulace

Plánové a

Vnímání zákazníků

Sami

Město

Domácí

Praha

2

Malý

Malý

hotel

Nezávislý český

Samostatné

Hotel K

Ano

Variabilní

40%

60%

Tržby/mzdy

orientovaná

Prodejně

Přímý materiál

výsledné kalkulace

Plánové a

vnímání zákazníků

Situace na trhu,

Sami

Město

domácí klientela

Obecně, business,

Žatec

3

Malý

Malý

hotel

Nezávislý český

Samostatné
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Město

8. Umístění hotelu
9. Zpracování
ekonomických informací

Konkurenčně
orientovaná

50%
60%
Neví
Spíše ano

Ziskově
orientovaná
Počet
pokojů/hod
50%
50 %
Fixní
Spíše ano

Zdroj:vlastní

Přímé mzdy

Přímé mzdy

Tržby/mzdy

Statistika,
rozpočtnictví

Plánové
a výsledné
kalkulace

11. Sledování
ekonomických
informací
12. Přiřazování
režijní přirážky
13. Strategie
tvorby cen
14. Produktivita
práce v HK
15. Fixní náklady
16. Ubytovací vytíženost
17. Převaha fixních nebo
variabilních nákladů
18. Důležitost řízení
nepřímých nákladů

Situacena trhu

Podle nákladů

Sami

Velký
Velký
5
Praha
Zahraniční
klientela
Město

Kapitál USA

Hotel M
Mezinárodní
řetězec

10. Tvorba cen

Externí firma

Business

7. Segment hostů

2. Vlastník

3. Počet zaměstnanců
4. Počet pokojů
5. Počet hvězdiček
6. Region

Člen společnosti

1. Zařízení
Evropský
kapitál
Střední
Střední
4
Praha

Hotel L

Otázky

Ano

Fixní

Prodejně
orientovaná
Počet
pokojů/hod
70%
60%

Přímý materiál

Ano

Neví

70%
80%

Tržby/mzdy

Ziskově
orientovaná

Přímé mzdy

Statistika,
rozpočtnictví

Situacena trhu

Podle vníámání
zákazníků
Plánové
a výsledné
kalkulace

Externí firma

Evropský
kapitál
Velký
Velký
5
Praha
Zahraniční
klientela
Město

Člen společnosti

Hotel O

Sami

Město

Business

Střední
Střední
4
Praha

Kapitál USA

Hotel N
Mezinárodní
řetězec

Spíše ano

Fixní

Počet
pokojů/hod
60%
60%

Bod zvratu

Přímý materiál

Statistika,
rozpočetnictví

Situacena trhu

Sami

Nezávislý
český hotel
Malý
Střední
4
Praha
Zahraniční
klientela
Město

Samostatně

Hotel P

Ano

Neví

Prodejně
orientovaná
Počet
pokojů/hod
60%
50%

Odhadem

Statistika

Sami

Sami

Malý
Střední
4
Praha
Obecně,
zahraniční
Letiště

Kapitál USA

Hotel Q
Mezinárodní
řetezec

Petr Studnička
Zmírňování regionálních rozdílů rozvojem cestovního
ruchu v Ústeckém kraji
Abstrakt: Jednou z možností, jak je možné zmírňovat regionální disparity,
je rozvoj domácího a příjezdového cestovního ruchu ve vybraných regionech.
Cestovní ruch přispívá k tvorbě nových pracovních míst, zvyšuje daňovou výtěžnost či zvyšuje životní úroveň rezidentů. V České republice dochází v posledních letech k prohlubování disparit vznikajících lidskou činností v ekonomickém, sociálním a ekologickém rozvoji regionů a správních center s jejich
okolím. Příspěvek je jedním z výstupů výzkumného projektu Ministerstva pro
místní rozvoj České republiky WD-37-07-2.
Klíčová slova: cestovní ruch, regionální disparity, regionální politika, regiony se soustředěnou podporou státu, Ústecký kraj.

Alleviating of regional disparities by means of tourism
development in the Ústí region
Abstract: One possible way of alleviating the regional disparities is domestic and incoming tourism development in selected regions. Tourism is contributing to job creation, elevating of tax yield or improve the life standard of residents. In the recent years the Czech Republic has experienced increasing
disparities in the economical, social and ecological development of regions and
administrative centres and their vicinity due to human activities. The present
paper is one of the outputs of the Ministry for Regional Development WD-37-072 research project.
Key words: tourism, regional disparities, regional policy, regions with concentrated state support, Ústí region.
JEL Classification: L83, O18, R11

Úvod
V České republice dochází k postupnému prohlubování společensko-ekonomických rozdílů mezi regiony. Na tuto skutečnost reagovalo v roce 2006 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, do jehož gesce spadá regionální
politika tím, že vypsalo veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji v programu WD
– Výzkum pro řešení regionálních disparit (2007 – 2011). V rámci podprogramu Cestovní ruch uspěly ve veřejné soutěži dvě vysoké školy. Jedná se o Českou zemědělskou univerzitu v Praze s projektem WD-12-07-2 Vymezení vhodných oblastí pro rozvoj agroturistiky s návazností na využití jejich objektů pro
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incentivní cestovní ruch a o Vysokou školu hotelovou v Praze s projektem WD37-07-2 Výzkum domácího a příjezdového zahraničního cestovního ruchu ve
vztahu k zmírnění společensko-ekonomických disparit [5].
Autor tohoto příspěvku je členem řešitelského týmu druhého z výše uvedených projektů od počátku jeho řešení a v rámci doktorského studia zpracovává dizertační práci na téma Využití cestovního ruchu při řešení společenskoekonomických disparit ve vybraných státech Evropy.
Cílem projektu WD-37-07-2 je zlepšit a rozšířit kapacity a nabídku atraktivit cestovního ruchu včetně jejich propojení s cílem zvýšit ekonomickou výtěžnost ve vhodných oblastech regionů s nejvyššími společensko-ekonomickými disparitami k jejich postupnému zmírnění.
Tento příspěvek má za cíl definovat možnosti zmírňování regionálních disparit prostřednictvím rozvoje vnitřního cestovního ruchu na příkladu Ústeckého kraje.
1. Vztah cestovního ruchu a regionálního rozvoje
Rozvoj cestovního ruchu je jednou z priorit územního rozvoje stále více regionů a mikroregionů České republiky. Cestovní ruch je specifickou oblastí
ekonomiky, protože uspokojuje zbytné (luxusní) potřeby lidí. K tomu využívá
atraktivit cestovního ruchu, které představují výrobní prostředek. Ekonomické přínosy cestovního ruchu jsou přímé (bezprostřední) a nepřímé (zprostředkované). „Za zásadní vztahy lze označit následující:
a) účast na tvorbě hodnot – podíl na tvorbě hrubého domácího produktu a celkových příjmech státu,
b) vztah ke státnímu rozpočtu – tvůrce příjmů prostřednictvím daní, na straně výdajů celostátní marketing, státní podpora rozvoje cestovního ruchu,
podpůrné podnikatelské programy, programy pro vybrané regiony ad.,
c) vztah k platební bilanci – příjmy a výdaje realizované zahraničním cestovním ruchem,
d) vytváření podnikatelských a pracovních příležitostí – primární a sekundární zaměstnanost,
e) podpora regionálního rozvoje – cestovní ruch se často rozvíjí v místech, kde
je omezená výrobní činnost“ [2, s. 34].
Většina států světa se zajímá o ekonomické přínosy cestovního ruchu, které se vyznačují svým regionálním aspektem. Jak uvádí Petříčková, „cestovní
ruch není ekonomicky a statisticky uzavřené odvětví, o němž existují vypovídající ekonomické ukazatele, ale je dán souhrnem různých činností a aktivit lidí, které zasahují a prostupují v různé míře do mnoha ekonomických odvětví.
Cestovní ruch má tedy průřezový charakter a z tohoto důvodu je velice obtížné kvantifikovat celkový ekonomický přínos pro danou zemi a daleko obtížnější
je kvantifikace na úroveň regionu“ [11, s. 248].
Cestovní ruch se stává jedním z nepostradatelných faktorů regionálního
rozvoje v řadě regionů. K dosažení konkurenceschopnosti regionů je nutné zajistit vyrovnání rozsahu a kvality infrastruktury a služeb cestovního ruchu
(základních i doplňkových) a maximální zvyšování přitažlivosti regionů využitím jejich specifických atraktivit při tvorbě konkurenceschopných a jedi39

nečných produktů cestovního ruchu. Cestovní ruch může sehrávat pozitivní
roli při nerovnoměrném vývoji regionů. V České republice jsou vymezeny tzv.
regiony se soustředěnou podporou státu (Tabulka č. 1). V současné době zaujímají tyto regiony v České republice 30 % její rozlohy a žije v nich zhruba 1/3
obyvatel státu.
Tabulka č. 1: Regiony se soustředěnou podporou státu v Ústeckém kraji v letech 2010 – 2013
Typ regionu
Strukturálně postižené

Počet regionů
4

Hospodářsky slabé
S vysokou mírou nezaměstnanosti

1
1

Regiony v Ústeckém kraji
Chomutov, Most, Teplice,
Ústí nad Labem
Děčín
Louny

Zdroj: [7]

Regionální rozvoj by měl přispět ke zvyšování socioekonomického a environmentálního potenciálu regionů a jejich konkurenceschopnosti. „V každém
regionu je situace ovlivněna třemi skupinami faktorů:
a) ekonomickými – výkonnost regionu, existující kapitál, objem investic, disponibilní lidské zdroje, poptávka po službách cestovního ruchu, nabídka
služeb cestovního ruchu, konkurenční výhoda regionu,
b) geografickými – přírodní podmínky, osídlení, životní prostředí,
c) sociokulturními – schopnost a postoje lidí ve smyslu hodnotových hierarchií a tradic, společenská komunikace a schopnost spolupráce“ [16,
s. 27].
2. Zmírňování regionálních disparit rozvojem cestovního ruchu
„Regionálními disparitami se rozumí rozdíly v úrovni ekonomického, environmentálního a sociálního rozvoje regionů v míře, která je celospolečensky
uznána za nežádoucí“ [14]. Označení regionální disparita tedy vyjadřuje odlišnou intenzitu úrovně určitých jevů mezi regiony. Regionální disparity (rozdíly mezi regiony) vznikají kvůli nerovnoměrnému vývoji ekonomiky, který je
dán volným působením tržních sil.
Teorie lokalizace se zabývá faktory a procesy, které určují rozmístění ekonomických činností, a která se rovněž snaží vysvětlit, resp. předvídat typ lokalizačního chování ekonomických aktérů. „Mezi vybrané faktory lokalizace
podmiňující regionální disparity lze zařadit:
a) přírodní podmínky (handicapy) – například v horských oblastech obtížné
budování infrastruktury,
b) existující hierarchické spojení mezi celostátními a regionálními aktéry –
sladit zájmy těchto aktérů v rámci regionální politiky je velmi obtížné,
c) malé a střední podniky – tvoří převážnou část subjektů cestovního ruchu,
využívají přírodní zdroje, kvalitu pracovních zdrojů či dostupnou infrastrukturu v regionu, většinou se potýkají s nedostatkem finančních zdrojů
na inovační aktivity,
d) přímé zahraniční investice – přispívají k rozvoji vybraných regionů a tím
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prohlubují nerovnoměrný vývoj ostatních regionů, nositelem jsou většinou
nadnárodní firmy,
e) velká města – představují klíčový faktor rozvoje ekonomiky, koncentrují se
v nich výzkumná centra“ [15, s. 30 – 31].
Při řešení regionálních disparit, kterými je myšleno jejich zmírňování či dokonce odstraňování, má cestovní ruch ambivalentní postavení. Na jedné straně může rozvoj cestovního ruchu přispět k zmírnění regionálních rozdílů, avšak na druhé straně rozvoj cestovního ruchu prohlubuje ekonomickou závislost
zaostávajících regionů na regionech vyspělých. Důvodem je skutečnost, že se
cestovní ruch realizuje především v územích s vhodnými přírodními předpoklady, čímž přispívá k diverzifikaci ekonomické úrovně regionů.
Cestovní ruch se vyznačuje vlastností, která je označována jako tzv. vyrovnávací funkce (Ogilvie, 1933). Její podstata spočívá v tom, že finanční prostředky účastníků cestovního ruchu jsou zpravidla získávány v místech obvyklého prostředí (trvalé bydliště, místo výkonu práce), ale utráceny jsou
v místech mimo obvyklé prostředí (destinace cestovního ruchu). Dochází tedy
k jejich přesunu z regionů ekonomicky silných (např. velká města, průmyslové oblasti) do míst ekonomicky slabších (např. horské a přímořské oblasti).
Tím cestovní ruch přispívá k ekonomickému posílení místních podnikatelů
a zvyšování příjmů komunální sféry. Limitem je stav, kdy nedojde k vytvoření
dostatečné nabídky v chudším regionu, protože v daném případě jsou finanční prostředky transferovány mimo region se slabší ekonomickou výkonností
a vyrovnávací funkce nemůže být naplněna.
Jak již bylo uvedeno, ke zmírňování regionálních disparit může přispívat
rozvoj vnitřního cestovního ruchu, který je tvořen domácím a příjezdovým cestovním ruchem. Cestovní ruch se realizuje v území, které disponuje atraktivitami a vybaveností. V ekonomicky vyspělých zemích tvoří základnu domácí
cestovní ruch, příjezdový cestovní ruch se realizuje především ve zvlášť atraktivních územích. Tento stav nastává v případě, kdy dochází ke vzniku malých
a středních podniků, ve kterých vznikají nová pracovní místa, a mezi jednotlivými subjekty existuje určitá míra konkurence. K efektivnímu řešení je však
třeba vzít v úvahu i multiplikační efekt, který přináší dodatečná jednotka investice.
V rámci input-output analýz byly stanoveny různé výše multiplikátorů
v cestovním ruchu. Freyer (1993) odhaduje multiplikátor cestovního ruchu
mezi 1,2 – 1,6 (průměr 1,43), Fleischer (1997) uvádí multiplikátor venkovského cestovního ruchu 1,84, Stynes (1999) uvádí pro odvětví pohostinství 1,94,
maloobchod 1,95 a rekreaci 2,09. Gelan (2003) uvádí výši multiplikátoru v cestovním ruchu 1,83. Stejně tak Rojíček [13, s. 139 – 140] porovnal výši odvětvových multiplikátorů mezi vybranými zeměmi za rok 2000 (Tabulka č. 2).
Podle toho, jak úzce nebo široce je odvozován význam cestovního ruchu, je rozdílně určována i jeho přidaná hodnota pro zemi, region nebo obec. Navíc je nutné zohlednit hodnotu multiplikátorů a přidanou hodnotu navazujících odvětví.
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Tabulka č. 2: Srovnání multiplikátorů v odvětví Obchod, pohostinství a ubytování v zemích Visegrádské čtyřky za rok 2000
Země
Česká republika
Maďarsko
Polsko
Slovensko

Výše multiplikátoru
1,83
1,91
1,71
2,04

Zdroj: [13, s. 139]

Při objektivním vyjádření ekonomických efektů cestovního ruchu na národní, regionální nebo místní úrovni musí být model multiplikátoru modifikován. Z hodnoty multiplikátoru musí být odečteny položky za zboží z dovozu.
Hrubý efekt cestovního ruchu v konkrétním území odpovídá součtu přímých,
nepřímých a indukovaných příjmů prostřednictvím cestovního ruchu. Čistý
efekt cestovního ruchu je vyjádřen odpočtem hodnoty dovozeného zboží z hrubého efektu.
Při ekonomickém vyjádření cestovního ruchu se určují multiplikátory pro různé oblasti – země, regiony i jednotlivá místa. Je nutné vzít v úvahu skutečnost,
že čím větší je zkoumaná oblast, tím vyšší je multiplikátor. Velikost zkoumaného území má na výši multiplikátoru velký vliv (Schéma č. 1) [18, s. 62 – 65].
Schéma č. 1: Závislost mezi počtem turistů a velikostí multiplikátoru s velikostí zkoumané oblasti
Velikost multiplikátoru
Velké

Měřítko

Počet turistů
Malé
Malá

Velikost zkoumané oblasti

Velká

Zdroj: [4, s. 415]

„Z časového hlediska dochází ve středně- a dlouhodobém období ke zkreslení a dokonce přecenění ekonomického významu cestovního ruchu. Důvodem
je stav, kdy v počáteční fázi rozvoje cestovního ruchu je multiplikátor relativně vysoký, protože v příslušném regionu je budována potřebná infrastruktura
(např. letiště, silnice, hotely, restaurace). V období konsolidace cestovního ruchu však dochází k podstatnému snížení především nepřímých efektů cestovního ruchu (např. stavebnictví). Tím se také snižuje výše multiplikátoru a je
nutné počítat s klesajícími účinky cestovního ruchu“ [9].
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3. Charakteristika Ústeckého kraje z hlediska cestovního ruchu
Ústecký kraj se nachází na severozápadě České republiky při hranicích se
Svobodným státem Sasko (SRN). I přesto, že se jedná o méně rozvinutou tzv.
novou spolkovou zemi, představuje Německo významný trh, a to jak z hlediska cestovního ruchu, tak dalších ekonomických činností. V příhraničních oblastech probíhá spolupráce na úrovni euroregionů. Na území Ústeckého kraje
se nacházejí tři, konkrétně Krušnohoří/Erzgebirge, Labe/Elbe a Nisa/Neisse.
Vedle euroregionů mají v cestovním ruchu významné postavení i další subjekty. Jedná se o Klub českých turistů a destinační agentury, které již fungují
nebo postupně vznikají. Z těch fungujících lze jmenovat Destinační agenturu
České Švýcarsko, o. p. s., v listopadu 2010 byla založena Destinační agentura
Krušné hory, o. p. s. a v letošním roce budou založeny dvě zbývající, a to Destinační agentura České středohoří, o. p. s. a Destinační agentura Dolní Poohoří, o. p. s.
Ústecký kraj patří spolu s Pardubickým krajem z hlediska využívání potenciálu v cestovním ruchu mezi nejméně významné v České republice [1,
s. 15]. Svědčí o tom i Tabulka č. 3, která dokumentuje postavení kraje v kapacitách hromadných ubytovacích zařízení za jedno desetiletí.
Tabulka č. 3: Kapacita hromadných ubytovacích zařízení v Ústeckém kraji
v letech 2000 – 2009

Podíl v ČR v %

Počet míst pro stany
a karavany

Podíl v ČR v %

Počet lůžek

Podíl v ČR v %

Počet pokojů

Podíl v ČR v %

Ústecký kraj

Počet zařízení

Rok

2000

417

5,6

8.531

5,0

21.742

5,0

1.865

4,5

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

421
429
424
402
399
384
394
391
377

5,5
5,5
5,5
5,3
5,2
5,0
5,0
5,1
5,0

8.330
8.059
7.857
7.564
7.320
7.067
7.169
7.407
7.197

4,9
4,7
4,6
4,6
4,4
4,2
4,2
4,1
4,0

21.466
21.239
20.643
20.036
19.405
18.652
18.891
19.647
19.243

4,9
4,8
4,6
4,6
4,5
4,2
4,2
4,2
4,2

1.903
1.804
1.820
2.309
2.763
2.752
2.772
2.752
2.328

4,5
3,8
4,0
4,7
5,3
5,2
5,1
5,2
4,6

Zdroj: [6]

Z tabulky je zřejmé, že jak v absolutních, tak i v relativních ukazatelích rozvoj ubytovacích zařízení v Ústeckém kraji stagnuje či spíše klesá. Přes tento
nepříznivý vývoj lze pokládat Ústecký kraj za perspektivní, především ve vybraných územích s dobrými lokalizačními předpoklady rozvoje cestovního ruchu. Pět nejnavštěvovanějších turistických cílů Ústeckého kraje v roce 2009 je
uvedeno v Tabulce č. 4.
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Tabulka č. 4: Pět nejnavštěvovanějších turistických cílů Ústeckého kraje v roce 2009
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Turistický cíl
Památník Terezín
Zoopark Chomutov
ZOO Ústí nad Labem
Pravčická brána
ZOO Děčín 8

Počet návštěvníků v tis.
417
239
168
115
2

Zdroj: [10]

Důvody současného postavení kraje v rozvoji cestovního ruchu v České republice jsou zřejmé. Jedná se o industriální a částečně postindustriální oblast
s velkým podílem těžebního, energetického a chemického průmyslu. Navíc
u Ústeckého kraje přetrvává negativní mediální obraz u potenciálních návštěvníků, především u obyvatel České republiky. Přitom v rámci kraje existují
značné disparity a některé mikroregiony patří v České republice k nejvíce navštěvovaným. Jedná se například o oblast Českého Švýcarska nebo některé
partie Krušných hor. Národní památník Terezín byl v roce 2009 jedenáctou nejnavštěvovanější památkou České republiky s 417 tisíci návštěvníky (Graf č. 1).
Graf č. 1: Počet návštěvníků Národního památníku Terezín v letech 2001 –
2009
3 000 000

2 500 000

2 000 000
Malá pevnost
Muzeum ghetta

1 500 000

Magdeburská kasárna

1 000 000

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Zdroj: [17]

Návštěvnost všech tří částí Národního památníku Terezín se pravidelně zvyšovala s výjimkou kritického roku 2002, kdy zasáhly Českou republiku katastrofální povodně. Terezín patřil mezi jedno z nejvíce postižených míst v rámci republiky. V letech 2008 a 2009 celková návštěvnost mírně klesala a dostala
se na výchozí úroveň z roku 2001.
Z hlediska řízení cestovního ruchu se Ústecký kraj člení na 7 okresů, jejichž
správní funkce byly před osmi lety přeneseny na 16 správních obvodů obcí
s rozšířenou působností (Mapa č. 1).
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Mapa č. 1: Správní obvody obcí s rozšířenou působností v Ústeckém kraji

Zdroj: [8]

Strategie regionálního rozvoje České republiky určuje na krajské úrovni jako koncepční a výkonnou činnost mj. „stanovení regionálních rozvojových priorit, ovlivňování vývoje regionálních disparit v rámci kraje a dbaní o zachování
krajinné a hospodářské pestrosti území“ [8, s. 19].
V září 2009 zahájil Ústecký kraj přípravu nové strategie cestovního ruchu.
Tento koncepční dokument aktualizoval původní strategii zpracovanou v roce
2003 a Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010 –
2015 (Strategie) byla dokončena v dubnu 2010, kdy proběhlo její veřejné projednání, a v červnu 2010 byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
Pozitivně lze hodnotit inovativní pojetí nové Strategie, které lze shrnout do
následujících bodů:
a) Ústecký kraj je heterogenním celkem a zahrnuje výrazně odlišné regiony
z hlediska typu krajiny, zastoupení ekonomických aktivit, sociální skladby,
mikroregionálních aktivit a tím i z hlediska předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu. Pojetí Strategie proto usiluje o maximální individualizaci regionů, o odlišný přístup k rozvoji cestovního ruchu v regionech ze strany
Ústeckého kraje a o efektivní zapojení zástupců regionů a prostřednictvím
toho o zohlednění „pohledu zdola“.
b) Ve Strategii se důsledně uplatňuje strategický přístup spočívající ve stanovení jasných obsahových a územních priorit a naplnění teze, že „podpořit
nelze vše a všude“. Navržené priority a opatření tedy nepokrývají celé spek45

trum možných aktivit směřujících k podpoře rozvoje cestovního ruchu a současně jsou (tam, kde je to možné a opodstatněné) v maximální možné míře
územně cílené.
c) Logika členění Strategie sleduje v maximální možné míře čtyři regiony cestovního ruchu Ústeckého kraje. Analýzy se zaměřují nejen na zhodnocení
pozice Ústeckého kraje jako celku, ale i na identifikaci regionálních rozdílů
v předpokladech pro rozvoj cestovního ruchu a jeho jednotlivých forem, které rovněž vykazují značné regionální rozdíly [8, s. 4 – 5].
Kromě administrativních regionů existují i regiony účelové, kterými mohou
být například regiony cestovního ruchu (v české terminologii chybně označované jako tzv. turistické regiony). Regionalizace Ústeckého kraje pro potřeby
cestovního ruchu vymezila čtyři regiony vykazující relativně vnitřní homogenitu oproti svému okolí. Hranice mezi jednotlivými regiony nebyly stanoveny
zcela striktně, takže ve vybraných oblastech dochází k překrývání více regionů. Při vymezování regionů byly vzaty do úvahy jejich geografická podobnost,
rozsah primární (atraktivity) a sekundární (vybavenost službami) nabídky
destinace cestovního ruchu a existující institucionální vazby.
V rámci regionalizace Ústeckého kraje byly vytyčeny čtyři regiony cestovního ruchu (Mapa č. 2). Z hlediska předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu je
pořadí regionů od nejatraktivnějších po nejméně atraktivní následující:
1. České Švýcarsko a Šluknovsko,
2. Krušnohoří,
3. České středohoří a Podřipsko,
4. Poohří.
Mapa č. 2: Regiony cestovního ruchu v Ústeckém kraji

Zdroj: [8, s. 26]
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Ústecký kraj vychází z nového územního členění regionů cestovního ruchu
při přípravě marketingových aktivit. Novou prezentací Ústeckého kraje je projekt Brána do Čech, na který získal kraj dotaci z ROP Severozápad. Součástí
projektu je provoz portálu www.branadocech.cz, který plní de facto roli e-průvodce po Ústeckém kraji, a založení čtyř samostatných centrál cestovního ruchu v jednotlivých regionech cestovního ruchu. „Každou oblast bude spravovat
manažerské centrum, jehož funkci budou plnit právě destinační agentury. Ústecký kraj jim daruje do destinačního fondu 1 mil. Kč a pomůže tak odstartovat jejich činnost“ [12, s. 38].
V současné době je v rozpočtu kraje na rok 2011 schválena dotace pro každou destinaci ve výši 1 mil. Kč. Z důvodu konání komunálních voleb v říjnu
2010 se zakládání jednotlivých destinačních agentur časově posunulo. Vedle
Destinační agentury České Švýcarsko, o. p. s. funguje od listopadu 2010 také
Destinační agentura Krušné hory, o. p. s., u které je Ústecký kraj jedním ze sedmi zakladatelů. U rejstříkového soudu je již podána zakládací smlouva na
Destinační agenturu České středohoří, o. p. s. Zde je Ústecký kraj zakladatelem spolu s Městem Litoměřice a Biskupstvím litoměřickým. Poslední Destinační agentura Dolní Poohoří, o. p. s. bude založena v nejbližších měsících.
4. Řešení regionálních rozdílů rozvojem cestovního ruchu v Ústeckém kraji

K řešení společensko-ekonomických disparit rozvojem cestovního ruchu je
nutné, aby byly vybrány regiony s vhodným potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu. Z hlediska cestovního ruchu musí takový region splňovat základní
předpoklady, kterými jsou:
a) primární nabídka – atraktivity (přírodní, kulturně-historické, kulturně-společenské),
b) sekundární nabídka – dostupnost (všeobecná infrastruktura) a vybavenost
zařízeními cestovního ruchu (suprastruktura a infrastruktura cestovního
ruchu).
Ústav územního rozvoje se sídlem v Brně zpracoval v roce 2001 dokument
Hodnocení potenciálu cestovního ruchu v České republice. Cílem zpracování
materiálu bylo zajištění vyváženého rozložení ekonomických aktivit při zachování udržitelného rozvoje území. Hlavním obsahem materiálu je analýza lokalizačních předpokladů území České republiky z pohledu cestovního ruchu.
Materiál vyhodnocuje celkovou přírodní a kulturně-historickou podmíněnost
území na základě předem stanovených dílčích potenciálů. V roce 2002 byl dokument doplněn o informace týkající se technické infrastruktury, suprastruktury a infrastruktury cestovního ruchu, limity území ad., aby byl využitelný
pro potřeby veřejné správy, při územním plánování i pro marketingové účely
destinací cestovního ruchu.
V roce 2010 byla zpracována Ústavem územního rozvoje Aktualizace potenciálu cestovního ruchu v České republice. Zatímco materiál z roku 2001 vyhodnocoval potenciál území na úrovni jednotlivých obcí, aktualizovaný dokument z roku 2010 pracuje s většími prostorovými jednotkami, kterými jsou
správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP). „Potenciál cestovního ruchu různých regionů je využíván v České republice značně rozdílně. Segmen47

ty potenciálu cestovního ruchu lze seskupit do dvou dílčích potenciálů, jimiž
jsou:
a) potenciál atraktivit cestovního ruchu,
b) potenciál ploch a linií ovlivňujících cestovní ruch“ [3, s. 3].
Materiál hodnotí 24 složek cestovního ruchu na úrovni správních obvodů
ORP. Potenciál cestovního ruchu v 16 správních obvodech Ústeckého kraje je
uveden v Tabulce č. 5.
Tabulka č. 5: Potenciál cestovního ruchu ve správních obvodech ORP v Ústeckém kraji
Obvod ORP
Litoměřice
Ústí nad Labem
Teplice
Děčín
Kadaň
Lovosice
Louny
Roudnice nad Labem
Chomutov
Varnsdorf
Rumburk
Litvínov
Podbořany
Most
Bílina
Žatec

Potenciál cestovního ruchu v bodovém vyjádření
celkový
atraktivit
ploch a linií
1.520
1.060
460
1.500
950
550
1.215
850
365
1.085
365
720
1.030
695
335
835
395
440
745
515
230
705
635
70
660
410
250
650
140
510
560
240
320
410
260
150
340
200
140
255
275
- 20
185
195
- 10
155
235
- 80

Zdroj: [3, s. 11]

V rámci celého Ústeckého kraje vykazují nejvyšší potenciál cestovního ruchu ORP Litoměřice, Ústí nad Labem a Teplice. Hodnoty potenciálu cestovního ruchu v intervalu 1.200 – 1.550 v Ústeckém kraji jsou v rámci České republiky srovnatelné například s ORP Mělník (1.465), Písek (1.495), Karlovy Vary
(1.535), Kutná Hora (1.555), Šumperk (1.570) či Náchod (1.575). Pouze pro
srovnání, nejvýznamnější regiony cestovního ruchu České republiky vykazují následující hodnoty – ORP Brno (1.785), Znojmo (1.790), Český Krumlov
(2.580) a zcela dominantní Praha s 6.120 body.
Cestovní ruch je podporován jak ze strany podnikatelské sféry, tak veřejné
správy (Schéma č. 2). Investiční činnost podnikatelských subjektů a veřejná finanční podpora cestovního ruchu v konkrétním území může přispět k zmírnění společensko-ekonomických disparit. V současném programovacím období Evropské unie, které trvá od roku 2007 do roku 2013, jsou nejvýznamnějším
nástrojem veřejné podpory cestovního ruchu Regionální operační programy
(ROP). Ústecký kraj je součástí regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad, kde
se počítá v prioritě Udržitelný rozvoj cestovního ruchu s finanční podporou
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168 mil. €, což představuje zhruba 19 % podíl z celkových finančních prostředků ROP. V celorepublikovém srovnání se jedná o druhou nejvyšší částku
po regionu soudržnosti NUTS 2 Severovýchod, který je však tvořen třemi kraji, konkrétně Libereckým, Královéhradeckým a Pardubickým.
Schéma č. 2: Struktura finančních zdrojů vynakládaných na rozvoj cestovního ruchu

Národní
Veřejné
Fondy EU

Finační zdroje

Vlastní
Soukromé
Cizí
Zdroj: vlastní zpracování.

V rámci Analýzy podpory cestovního ruchu v České republice z Regionálních operačních programů v období říjen 2007 – červen 2010 [19] se uvádí, že
bylo podpořeno v uvedeném období v prioritě se zaměřením na cestovní ruch
ve 13 krajích (vyjma hl. m. Prahy) 1.005 projektů v úhrnné výši 19,08 mld. Kč.
Pro území Ústeckého kraje schválila regionální rada regionu soudržnosti Severozápad dotace na projekty za 2,14 mld. Kč, což je nejvyšší suma v porovnání se zbývajícími kraji. Absolutní a procentuální vyjádření schválených dotací je uvedeno v Tabulce č. 6.
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7,0

67,125
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2.136,740

3,6

3,1
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3,4

100,0
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76,816

Lázeňská
infrastruktura

Technická infrastruktura
pro cestovní ruch

3,4

Turistická informační
centra

Ústecký 72,918 372,089 336,002 971,642 150,115

Cyklostezky,
lyžařské trasy

Kulturně-historické
památky

Muzea, galerie

Sportovně-rekreační
infrastruktura

Ubytovací zařízení

Produkty cestovního
ruchu, marketing

Kraj

Tabulka č. 6: Dotace schválených projektů v cestovním ruchu v Ústeckém kraji v období říjen 2007 – červen 2010 (v mil. Kč, v %)

Zdroj: [18, s. 38 – 39]
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V Ústeckém kraji je více než 45 % schválených finančních dotací určeno na
rekonstrukci muzeí a galerií. I díky tomu vykázal ve sledovaném období Ústecký kraj nejvyšší dotaci na jeden schválený projekt ve výši 40,3 mil. Kč. Zde
se ukazuje orientace regionu soudržnosti Severozápad v podobě koncentrace
na menší počet strategičtějších a dražších projektů. Díky této skutečnosti dominuje Ústecký kraj na šesti místech mezi zatím první desítkou nejdražších
schválených projektů cestovního ruchu v České republice financovaných
z ROP (Tabulka č. 7).
Tabulka č. 7: Deset nejdražších projektů cestovního ruchu v období říjen 2007
– červen 2010
Pořadí

Název projektu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rekonstrukce muzea v Ústí nad Labem (UK)
Zimní stadion – centrum sportu v Chomutově (UK)
Chrám chmele a piva v Žatci (UK)
Sportovní centrum Trutnovska (HK)
Muzeum cukrovarnictví v Dobrovicích (SČ)
Revitalizace kulturního domu v Ústí nad Labem (UK)
Infrastruktura Lázní Bělohrad (HK)
Zámek – kulturně-společenské centrum v Děčíně (UK)
Sportovní a relaxační centrum Rychnovska (HK)
Svatostánek českého vinařství v Litoměřicích (UK)

Výše podpory
v mil. Kč
337,6
233,9
211,4
190,8
165,1
159,7
154,0
150,1
142,1
141,9

Pozn.: HK – Královéhradecký kraj, SČ – Středočeský kraj, UK – Ústecký kraj
Zdroj: [18, s. 31]

V 1. pololetí roku 2011 jsou postupně jednotlivé strategické projekty cestovního ruchu v Ústeckém kraji dokončovány a postupně zpřístupňovány veřejnosti. Dne 4. 3. 2011 byl slavnostně otevřen Svatostánek českého vinařství
v Litoměřicích, dne 1. 4. 2011 byl slavnostně otevřen Chrám chmele a piva
v Žatci a dne 30. 6. 2011 bude slavnostně zpřístupněno Muzeum v Ústí nad Labem.
Vedle finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie je cestovní ruch podporován z národních dotačních programů, kterým je například
Národní program podpory cestovního ruchu či z krajského rozpočtu, i když
v částkách o řády nižší.
Závěr
Ústecký kraj nemá ve srovnání s ostatními kraji České republiky v oblasti
cestovního ruchu významné postavení. Existují zde však regiony s vhodným
potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu (např. České Švýcarsko, Krušné hory, Litoměřicko), ve kterých mohou aktivity cestovního ruchu přispět k zmírnění společensko-ekonomických disparit. Především se jedná o tvorbu nových
pracovních míst a snížení míry nezaměstnanosti a zvýšení daňové výtěžnosti
prostřednictvím zvýšených investičních a podnikatelských aktivit subjektů
cestovního ruchu.
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V regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad, do kterého Ústecký kraj patří,
je významná veřejná finanční podpora cestovního ruchu z Regionálního operačního programu, která za období necelých tří let překročila hranici dvou miliard korun českých. Další příležitostí k rozvoji cestovního ruchu může být postupné dokončování chybějících úseků cyklostezky Labe, kde Ústecký kraj
převzal roli investora a do konce roku 2013 bude kompletně dokončena cyklostezka na celém území kraje a bude propojena s německým úsekem.
K zmírňování regionálních rozdílů rozvojem cestovního ruchu v Ústeckém
kraji přispěje plnění jednotlivých cílů, priorit a opatření aktualizované Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010 – 2015. Postupně
vzniká nový systém řízení cestovního ruchu v podobě čtyř destinačních agentur a byl zpracován nový internetový portál Brána do Čech, který má charakter e-průvodce po Ústeckém kraji pro potenciální účastníky cestovního ruchu.
Brána do Čech není jen samotným webovým portálem, ale jedná se o kompletní novou marketingovou strategii včetně nového loga. Snahou je v maximální
možné míře potlačit název „Ústecký kraj“, který je stále negativně vnímán. Naopak je vyvíjeno úsilí prezentovat čtyři přirozené regiony cestovního ruchu.
Z marketingového hlediska může přispět k dalšímu zvyšování návštěvnosti kraje zapojení méně známých a méně navštěvovaných destinací cestovního
ruchu do projektu Evropské komise EDEN (European Destinations of Excellence). Není bez zajímavosti, že v ročníku 2009/2010 se první českou destinací nejvyšší kvality stalo České Švýcarsko, protože území národního parku plně
odpovídalo zaměření projektu na vztah cestovního ruchu a území se zvýšenou
ochranou přírody.
Cestovní ruch se může stát v regionech s vhodným potenciálem a předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, které vykazují nižší ekonomickou výkonnost, jedinou ekonomicky udržitelnou aktivitou, která má nejen zásadní vliv
na jejich rozvoj, ale může přispět rovněž k zmírnění regionálních disparit.

Pozn.: Stav v Ústeckém kraji platný k 31. 3. 2011.

Tento příspěvek je jedním z výstupů projektu výzkumu a vývoje Ministerstva pro místní rozvoj České republiky WD-37-07-2 Výzkum domácího a příjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vztahu
k zmírnění společensko-ekonomických disparit, který v letech 2007 –
2011 řeší Vysoká škola hotelová v Praze.

Ing. Petr Studnička působí na Vysoké škole hotelové v Praze od roku
2005. V současné době vykonává funkci tajemníka katedry cestovního
ruchu. Od roku 2009 studuje doktorské studium v oboru Cestovní ruch
na Ekonomické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Ve
své profesní kariéře se zabývá problematikou výzkumu cestovního ruchu a regionálního rozvoje.
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Lucie Sára Závodná, Michal Kovařík
Jiné možnosti financování firem cestovního ruchu
Abstrakt: Článek se věnuje problematice cizího financování firem v oblasti
cestovního ruchu. Analyzuje současnou makroekonomickou situaci na trhu
a vývoj ukazatelů, které by měly být klíčové pro firmy působící v tomto sektoru.
Dále ukazuje možnosti využití některých produktů kapitálového trhu, které firmě působící v oblasti cestovního ruchu umožní zajistit, popřípadě vytvořit požadovanou úroveň zisku. Důraz je zde kladen také na externí možnosti pro získání finanční podpory.
Klíčová slova: Cestovní ruch; financování; zajištění; derivátový trh; kapitálový trh.

Financing of the Tourism Companies
Abstract: The paper deals with issues in the foreign financing of tourism
companies. There is analysis of the current macroeconomic situation in the market and indicators development, which should be crucial for companies in this
sector. Furthermore there are opportunities for utilization of products from the
capital market, which can be used by the tourism firms for ensuring, or if need
be creating, the required level of profit. Emphasis is placed on possibilities for
securing financial funding from external sources.
Key words: Tourism; financing; ensuring; derivates market; capital market.
JEL Classification: D490

Úvod
Cestovní ruch byl donedávna sektorem, který se rozvíjel nejrychleji ze všech
ostatních sektorů služeb. Byl označován za nejvíce dynamický a progresivní.
Díky světové hospodářské krizi se jeho růst ale mírně pozastavil a s návratem
ekonomiky do ekonomického růstu by měl následovat také růst sektoru cestovního ruchu. Mnoho společností ale zažilo nebo stále zažívá horké chvíle,
když zákazníci přestali kupovat dovolené a začali nakupovat pouze nezbytné
produkty a služby.
Firmy v oblasti cestovního ruchu nevykazují stejné vlastnosti. Najdeme zde
firmy, které se věnují dopravě, ubytování, stravování, cestovní agentury i kanceláře, návštěvnické atraktivity, zábavní parky apod. Přesto všechny řadíme
pod jeden termín a tím je cestovní ruch. Každá z firem má své specifické potřeby pro financování a je různě kapitálově náročná. Existují různé možnosti
pro její další financování. Tím je myšleno nejen financování z vlastních zisků
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a tržeb. Tento článek si proto vzal za cíl představení dalších možných zdrojů financování pro firmy v cestovním ruchu. [2, 3]
Stejně jako jiné obory, také turismus si prochází řadou změn, které jsou
ovlivněny trendy v cestování. Tyto změny vyžadují od firem další dodatečné výdaje, případně změny struktury v nabízených službách. Stále více je vyžadována komplexnost dodaných služeb – od dopravy, přes ubytování, stravování,
volný čas až přes opětovnou dopravu zpět do domova. Firmy jsou nuceny zakládat různá společenství a spojovat ucelenou nabídku služeb tak, aby dokázali obstát na trhu. Tyto trendy zároveň vyžadují jisté investice. Článek představí aspoň některé z těchto trendů.
Trendy v cestovním ruchu
Cestovní ruch je spojován s mnoha trendy, které ho utvářejí a kladou tak čím
dál vyšší požadavky převážně na poskytovatele – samotné firmy. Většina
z trendů vzniká na straně poptávky a tlačí nabídku na trhu. Firmy, které jsou
schopné rychle reagovat, obvykle uspějí. I když jsme vstoupili do Evropské
Unie a tím se zjednodušily možnosti pro samotné cestování, euro stále ještě nemáme a musíme si proto při každé cestě do zahraničí vyměňovat peníze. Na
jedné straně si můžeme jako turisté velmi pochvalovat silnou korunu a tím
lepší podmínky pro výměnu měny, nicméně je nutné vidět také stranu podniků turismu na straně druhé. Tyto trpí stále klesající hodnotou eura vůči koruně. Pojďme si nyní představit základní trendy, které hýbou pevnou půdou
pod nohama na trhu cestovního ruchu. [2, 11]
O globalizaci jako trendu se vedou velké diskuze již několik let. Rychlejší komunikace, přístup k většímu množství informací se projevuje i v turismu. Stále jednodušší přímé rezervace přes internet podlamují roli tradičních cestovních
kanceláří – to je trend, který podporuje také přímé rezervace u hotelů, leteckých
společností a dalších dopravců. Návštěvníci vyhledávají informace o destinacích
na internetu a začínají si zvykat na kompletní objednávání přes toto médium.
Vyžadují komplexnost, propojenost služeb a co nejrychlejší jednání.
V rámci cestovního ruchu se rozvíjí také dopravní sektor. V poslední době
hlavně ceny letecké přepravy, které jsou dostupné čím dál širší společnosti. Toto sebou ale nese i záporné jevy. Těmi jsou například vysoké emise, které jsou
způsobeny častějším používáním letadel, vyšší hlučnost apod. Proto se není co
divit, když se začíná mluvit o trvale udržitelném rozvoji v turismu. Tento trend
je celosvětovým fenoménem. V rámci udržitelného cestovního ruchu se mluví
o takovém rozvoji, který by zanechal budoucím generacím stejné podmínky
a přírodní krásy jako ty, které má k dispozici současná generace. Světoví lídři
pracují společně na cestách, jak zkoordinovat spolupráci ekonomiky, udržitelného rozvoje, změny klimatu a rozvojovou agendu. Toto lze aplikovat také do
oblasti cestovního ruchu, který by se měl stát udržitelným do budoucnosti.
Mluvíme-li o trendech v cestovním ruchu, není možné zapomenout na jednotlivé novinky v oblastech cestovního ruchu, které se začaly v posledních letech více projevovat. Mezi ně patří například cestovní ruch seniorů. Jde o zaměření na klientelu okolo 60 let věku. Toto rozdělení není přesně vymezeno,
obecně se sem řadí starší lidé v důchodovém věku. V minulosti nebylo příliš ob54

vyklé, že by starší lidé cestovali jinam než do lázní, nicméně trend se obrací
a v následujících letech by mělo existovat více seniorů, kteří budou mít zájem
pohodlně a aktivně cestovat.
Když už se díváme na menšiny, trendem v tomto je například cestovní ruch
pro gaye a lesby. Některé destinace se přímo specializují na tento sektor a umožňují pohodlné cestování i pro tuto skupinu lidí. Dochází k přesunům těchto
menšin do destinací, které nabízí registrované partnerství a jsou k jejich vztahům více tolerantní. Dobrým příkladem v oblasti managementu menšin je
Norsko. Je to země, která má speciální možnosti pro postižené cestovatele. Své
destinace značí podle speciálních značek, podle kterých se postižený dle svého typu postižení může orientovat, zda je daná oblast pro něj dostupná. [3]
V cestovním ruchu se projevují ale i jiné jevy. Je to například přechod od
masového cestování k individuálnímu. Více lidí na svých cestách hledá spíše
klid a přírodu, než hlučná města a mnoho turistů kolem. Tento jev odborníci
označují jako alternativní turismus nebo také šetrná forma cestovního ruchu.
Pokud hledáme definici pojmu šetrná forma, setkáváme se v literatuře s přívlastky jako odpovědná, měkká nebo udržitelná forma cestovního ruchu. Zejména v zahraniční literatuře nalezneme pojmy jako je alternativní cestovní
ruch či zelený cestovní ruch. Mezi šetrné formy cestovního ruchu patří především agroturistika, ekoagroturistika, ekoturistika, hippoturistika a v rámci
venkovského cestovního ruchu také chataření/chalupaření. V širším pojetí je
do této oblasti cestovního ruchu řazena i cyklo-turistika. [2,3]
S cestováním jsou spojeny mnohdy konference, jinak řečeno kongresová turistika, která začala být populární mezi těmi, kteří v rámci své práce navštěvují kongresy a konference po celém světě. Města se doslova předhání v nabídce sálů a hotelů, komplexnosti služeb a dostupnosti dopravy. Tento segment
má podle všeho velký potenciál i do budoucna zvláště pro Českou republiku,
která je svou polohou ideálně položena k setkání z celého světa.
Lázeňství a cestování za zdravím zde funguje jako segment již delší dobu.
Novinkou v tomto je cestování v rámci složitějších operací (např. za kvalitním
a levným zdravotnictvím v Indii) nebo vůbec v rámci uzdravení, které domácí
země nenabízí. V neposlední řadě se dále mluví o vesmírném turismu, který je
také nabízen za vyšší částky turistům, kteří chtějí objevovat nové. I když se
tento způsob zatím zdá být jen pouhým snem, mnohé zdroje ho uvádějí jako jeden z budoucích trendů vývoje cestovního ruchu.
Analýza makro-prostředí cestovního ruchu
Abychom se mohli podívat blíže na sektor cestovního ruchu v ČR, je potřeba se podívat na základní makro ukazatele. Jako první se nabízí zaměstnanost v daném sektoru. Jak již bylo řečeno, v cestovním ruchu existuje mnoho
pod-oblastí, které nabízejí zaměstnání. V ČR je nejvyšší zaměstnanost v restauracích a podobných zařízeních (viz. graf 1), dále potom v hotelech a ubytovacích zařízeních, následují cestovní agentury a osobní silniční doprava. Co se
týká struktury zaměstnanců, je to téměř půl napůl – ženy/muži. Ženy představovaly v roce 2007 52% z celkově zaměstnaných v cestovním ruchu ČR, v roce 2009 už představovaly pouze 49,8%.
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Obr. 1: Struktura zaměstnanosti v cestovním ruchu (2009).
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Zdroj: [1]

Cestovní ruch je sektorem, který je velmi zmítaný sezónností. To lze pozorovat na následujících grafech č. 2 a 3, které ukazují, jak se v jednotlivých kvartálech posledních let měnil počet zaměstnaných a tržeb. Tržby jsou vyjádřeny
pomocí bazických indexů – za 100 je považován průměr roku 2005. Nejvyšší
nárůst lze pozorovat převážně v měsících třetího čtvrtletí, kam spadá červenec,
srpen a září, kam patří školní prázdniny a nejvíce dovolených.
Obr. 2: Zaměstnanost v jednotlivých čtvrtletích 2003–2009 v cestovním ruchu.
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Obr. 3: Ukazatel sezónnosti podle ukazatele tržeb za jednotlivá čtvrtletí.
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Z dalších měřítek je třeba zmínit podíl cestovního ruchu na HDP a jeho podíl na hrubé přidané hodnotě. Oba tyto ukazatele se pohybují okolo 3% v posledních letech, což znamená velkou závislost na HDP. Podíl cestovního ruchu
na hrubé přidané hodnotě v posledních letech mírně klesá. Výše hrubé přidané hodnoty je dána rozdílem mezi produkcí statků a služeb sektoru a mezispotřebou (rozdíl mezi HDP a hrubou přidanou hodnotou jsou právě daně
z produktů a dovozu a spotřeba fixního kapitálu). Struktura hrubé přidané
hodnoty, která představuje příspěvek odvětví k tvorbě HDP, je v určitém spojení se strukturou zaměstnanosti. [1]
Příjezdový cestovní ruch je jednou z oblastí, která je sledována nejen z důvodu propagace a její efektivitě v zahraničí. Tento typ cestovního ruchu je důležitý pro naši ekonomiku vzhledem k příjmům z něj plynoucím. Z následujícího grafu můžeme vyčíst stoupající tendence v příjmech z příjezdového
cestovního ruchu. Nejvíce turistů tradičně přijíždí z Německa a Velké Británie,
na třetím místě je Rusko. K největším meziročním změnám došlo v roce 2009
v oblasti zahraničně ekonomických vztahů. Po dlouhodobě soustavném posiObr. 4: Příjezdový cestovní ruch.
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lování vnějších ekonomických transakcí se v roce 2009 rozsah vnějších operací značně snížil. Podle grafu 4 je vidět, že se značně zvýšil počet transitujících
cestujících a počet turistů mírně klesá. [11]
Výjezdový cestovní ruch vyjadřuje cestování Čechů do zahraničí. Svým způsobem to mapuje také životní standard Česka. Stejně jako u výjezdového cestovního ruchu lze sledovat stoupající tendence v množství výdajů za jednotlivá léta. Čeští turisté tvoří dohromady více než 81% z celkových výletů v rámci
domácího trhu. Co se týká výjezdů do zahraničí, oblíbené destinace jsou sousední Slovensko, Itálie, Řecko, které tvořili 34% výjezdů podle statistik z roku
2006. Řecko se stalo novou nejvíce navštěvovanou destinací a nahradilo tak
Rakousko.
Obr. 5: Výjezdový cestovní ruch.
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Tato data se ovšem mohou měnit každý rok se situací na trhu, obzvláště pokud některá ze zemí začne mít nějaké problémy, jako se třeba stalo u Řecka.
Podle průzkumů cestovní kanceláře Neckermann a VŠE Praha z roku 2010
Češi trávili nejčastěji ve Španělsku, v těsném závěsu je pak tradiční Chorvatsko a na třetím místě skončilo Řecko. Z průzkumu dále vyplynulo, že necelá polovina Čechů (46 %) byla v loňském roce na jedné zahraniční dovolené, třetina respondentů (32 %) byla na dovolené dvakrát, téměř čtvrtina dotázaných
(22 %) ovšem byla na dovolené třikrát a vícekrát, a to v přímé závislosti na finančních příjmech. [1, 11]
Ekonomické makro-ukazatele vyjadřují, že turismu se v Česku daří velmi
dobře a má stoupající charakter. Po menším zaváhaní ukazatelů po čase ekonomické krize mohou firmy v tomto sektoru očekávat vzestup. Jak si na tom
ale vede ČR v porovnání s ostatními zeměmi EU?
Porovnání s ostatními zeměmi EU
Rok 2008 započal pro světové cestování a cestovní ruch velmi dobře. Po čtyřech letech výjimečně rychlého růstu v předpovědích zavládl optimismus. Zrodil se z údajů za mezinárodní příjezdy, výkon letecké přepravy a hotelů
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v prvních měsících roku, které byly všeobecně dobré. S výjimkou několika individuálních sub-regionů, čísla za cestovní ruch 2008 jako celek ukázaly oproti roku 2007 růst. Je nutné dodat, že turismus je pro růst a zaměstnanost
v rámci EU velmi důležitý. Hlavně pro venkovské oblasti či ostrovní části jsou
leckde příjmy z turismu nepostradatelné.
Za rok 2009 se zdá, že zpomalující poptávka se rozšířila mezi většinu evropských zdrojových trhů, ačkoliv jsou v celkovém růstovém rozpětí samozřejmě velké rozdíly. Evropský trh má dva hlavní tahouny turismu a těmi jsou
Německo a Velká Británie. Oba tyto trhy představují asi 35% všech odchozích
výletů. Podle Světové organizace pro turismus (WTO) je Evropa nejvíce navštěvovaným regionem na světě. Pět z top deseti navštěvovaných zemí jsou
členskými zeměmi EU. Podle Eurostatu Evropané nepřestali jezdit v roce 2009
na dovolené méně, ale utrácí menší částky s porovnáním v minulých letech. Pokles hlásí převážně hotely a to za EU-27 okolo 9%. Česká republika se nevymyká nijak více ostatním zemím ve statistických údajích. Můžeme zde sledovat stejné trendy jako u ostatních zemí. [11]
Podle UNWTO se trh cestovního ruchu začíná zvedat a jsou vidět silné tendence pro ozdravění v roce 2010. Potvrzují to i výsledky ze srpna 2010. Mezinárodní turismus se vyléčil z 4,2%-ního poklesu způsobeného finanční a ekonomickou krizí. V roce 2011 je potom očekáván další růst na dlouhodobém
průměru okolo 4%. Vyhlídky pro firmy jsou tedy příjemné. Firmy by si měly ale
v dobrých letech připravovat zásoby na možné další slabé roky. Jak mohou firmy stavět na těchto a dalších ekonomických indikátorech? Jak financovat své
potřeby pro budoucnost?
Možnosti financování a zajištění hodnoty pro firmy sektoru
cestovního ruchu
Možností financování provozních potřeb pro podniky v oblasti cestovního ruchu je poměrně velké množství. Jedná se o možnosti využití peněžního trhu pomocí různých bankovních a dodavatelsko-smluvních instrumentů, možnosti získání finančních prostředků z fondů Evropské unie a o možnosti financování
prostřednictvím kapitálového trhu. Všechny tři alternativy v případě hrozby
specifických rizik lze pomocí institucí souvisejících s pojišťovnictvím1 pojistit.
Pokud se však dostáváme na úroveň samotného fyzického, popř. hodnotového
zajištění dané služby, naše možnosti se již redukují, a to pouze jen na některé
bankovní instrumenty, ale i tak pro méně kapitálově vybavenou společnost naprosto nedosažitelné. Potřebujeme tedy vstoupit na takový trh, který nám
umožní zajištění, a to jak fyzické, tak hodnotové, při menší kapitálové vybavenosti. Trh, který splňuje tyto dvě hlavní potřeby je trh derivátů a opčních kontraktů. Trh derivátů a opčních kontraktů tedy obsahuje prvky zajištění a tvorby hodnoty již v počátku podnikatelského prostředí. V této práci se tedy budeme
zabývat možnostmi zajištění pomocí derivátů, tedy vstupem na derivátové trhy.
1

Mezi tyto instituce patří například pojišťovny a zajišťovny, pojišťovací zprostředkovatelé, státní dozor nad pojišťovnictvím (pokud je daná služba poskytována uvnitř státu), různé mezinárodní, popř. státní asociace pojišťoven, finanční instituce zabývající se pojištěním vedle pojišťoven (např. banky, popř. mezinárodní banky), poradenské a ostatní firmy v oblasti pojišťovnictví.
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Pro získání finančních prostředků je v mnoha případech nezbytné tzv. dodatečné zajištění. To může mít formu například různých záruk od sponzorů
(vlastníků) projektu, dodavatelů, odběratelů i jiných subjektů, které se na transakci přímo nepodílejí. Jako další formy zajištění lze zmínit například pojištění, take-or-pay, through-put nebo put-or-pay smlouvy, klasické stand-by bankovní facility, akreditivy, sliby odškodnění, zástavy aktiv. Struktura zajištění
a jeho provedení musí být takové, aby dávalo věřitelům v kterémkoliv okamžiku možnost zajištění realizovat. Od celkového rizikového profilu transakce se
pak odvíjí objem finančních prostředků, který jsou věřitelé ochotni poskytnout,
doba poskytnutí finančních prostředků a forma jejich poskytnutí. [4]
Obr. 6: Schematické znázornění možností financování firem v sektoru cestovního ruchu.
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Banky a finanční trhy nabízejí firmám řadu instrumentů, ze kterých mohou
financovat své potřeby. Nabízené instrumenty se liší zejména ve splatnostech,
možném objemu financování, úrokových sazbách a poplatcích. Tuto skutečnost
demonstruje následující obrázek.
Finanční instrumenty jsou vyhodnoceny pomocí pěti kritérií s tím, že za
nejlepší jsou považovány instrumenty s 50 procentem všech požadovaných kritérií. 50 % bylo zvoleno právě z důvodu lepší přehlednosti níže uvedeného grafu. Průměrný požadavek na finanční instrument je definován na 30 procentech. Tento požadavek vyjadřuje potřebu dosažení alespoň nadpoloviční
většiny výše uvedených kritérií.
Uvedené grafické znázornění je potřeba brát jen jako orientační, protože pochopitelně ne zcela přesně postihuje individuální potřeby financování všech
podniků.
Lze tedy nalézt nástroje založené na emisi cenných papírů, nástroje bilaterální i s více věřiteli. Liší se ve splatnostech, možném objemu financování, úro60

Zdroj: [1,5, vlastní zpracování]
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Obr. 7: Porovnání základních dluhových nástrojů financování.
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smluvní ujednání (Covenants). Co se týká základních dluhových nástrojů financování, praktická rovina věnuje pozornost běžným úvěrům s různým splatnostním profilem a dlouhodobým a syndikovaným úvěrům, které jsou součástí trvalých dluhů. [1, 5]
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Klíčovou možností financování pro firmy cestovního ruchu jsou dotace a různé programové podpory. Například se jedná o možnosti podpory cestovního ruchu z grantových programů EU.
Žadatel o finanční prostředky si zvolí program podpory a podá na příslušné
místo svůj projekt, který musí minimálně obsahovat jasnou identifikaci projektu, cíle, analýzu reálnosti a možných řešení, finanční analýzu, sociálně-ekonomické náklady a výnosy, poskytování slev a ekonomickou míru návratnosti
a analýzu citlivosti a rizik. Samotný systém předkládání a posuzování projektů pak pro konečnou ilustraci vypadá následovně.
Obr. 8: Systém předkládání a posuzování projektů.
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Pro cestovní ruch jsou v Programovacím období2 2007 – 2013 relevantní tyto programy: Integrovaný operační program (IOP), Regionální operační programy (ROP), Programy přeshraniční spolupráce a Program rozvoje venkova
(PRV): jednotlivé programy v současné době přestavují hlavní nástroje realizace Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013. [7]
Kapitálový trh – finanční zajištění firem cestovního ruchu pomocí
trhů derivátů
Finanční deriváty se pojí se základní terminologií, které je potřeba více než
dobře porozumět pro pochopení textu, a to s termíny:
• Podkladové aktivum (underlying asset) … je aktivum, na které se derivát uzavírá (od něj se odvíjí cena derivátu),
2

Programovací období je období, ve kterém EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky. Jednotlivé
členské země, pro které členské země zpracovávají vždy nové programové dokumenty. V těch je stanoven rozpočet a jsou definovány a nastaveny nové cíle a priority, jež se členské státy v daném období snaží dosahovat
a naplňovat v souladu se základními strategickými dokumenty EU. [7]
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• Realizační cena (strike price) … je sjednaná cena, za kterou je podkladové aktivum dodáno,
• Doba vypořádání … datum vypořádání derivátu,
• Krátká pozice (short position) … pozice, ve které je prodejce derivátu,
• Dlouhá pozice (long position) … pozice, ve které je kupující derivátu.
Již výše jsme uvedli pojmy derivátové a opční trhy, finanční deriváty a zajištění. V této kapitole se budeme zabývat problematikou derivátových a opčních trhů, jako instrumentů sloužících k fyzickému a hodnotovému zajištění
hodnoty služby v oblasti cestovního ruchu.
Finanční deriváty jsou produkty finančních a kapitálových trhů, jejichž cena (a tedy i výnos a riziko) závisí na vývoji cen tzv. „podkladových aktiv“ (cenné papíry, měny, úrokové sazby, komodity, burzovní indexy aj.). Používání začalo
s cílem zabezpečit si cenovou hladinu a tím se zbavit rizika – hedging (zajištění). V současné době probíhá i čilé spekulativní obchodování, které způsobilo, že
mají tyto produkty pověst nebezpečí. Mnozí odborníci totiž jejich používání připisují významný podíl na americké hypoteční krizi a na ni navazující finanční
krizi. Příčina hypoteční krize v USA byla ale jinde než ve finančních derivátech. Ty sice byly jednou z příčin prorůstání krize do finančního sektoru jako takového, neboť nekvalitní hypotéky byly součástí CDO derivátů, které byly předmětem obrovských objemů obchodování, hypoteční krize by však s nejvyšší
pravděpodobností propukla bez ohledu na jejich používání.
Jako činitelé v rozvoji krize navíc zapůsobilo jen několik typů finančních
derivátů, a to takových, které nejsou klasickými nástroji pro zajištění z hlediska využití běžnými firmami.
V době krize a hospodářské nestability jsou správně zvolené a použité finanční deriváty naopak způsobem jak do jisté míry stabilizovat hospodaření
firmy bez ohledu na fluktuace, a to zejména měnových kurzů, cen komodit
a úrokových sazeb.
Mezi výhody finančních derivátů patří, že jsou nutné pouze nízké částky
pro zajištění, pákový efekt a možnost velkých zisků. Poslední dvě uvedené jsou
ale i jejich nevýhodami, tzn. pákový efekt a možnost velkých ztrát. Další nevýhodou finančních derivátů je, že mají často komplikovaný matematický model pro jejich ocenění.
Podle účelu, kvůli němuž jednotlivé subjekty deriváty sjednávají, se tyto finanční nástroje dělí na deriváty tvorby trhu, deriváty zajišťovací, deriváty spekulační a deriváty jako forma odměny. V souvislosti s cestovním ruchem se budeme zabývat skupinou zajišťovacích derivátů. Zajištění slouží k zafixování
ceny podkladového aktiva. Daný ekonomický subjekt tím získá jistotu budoucí situace. Principem zajištění tedy je otevření takové pozice na derivátovém
trhu, která je opačná k pozici daného subjektu na trhu s fyzickým zbožím či
službou. Výsledný efekt otevření opačných pozic na fyzickém a derivátovém
trhu spočívá v kompenzaci finanční ztráty z jednoho trhu ziskem z druhého
trhu. Zajišťování tedy není nástrojem, který by měl podniku zvýšit, respektive snížit, výslednou realizační cenu na fyzickém trhu, ale slouží k uzamčení určité předpokládané ceny a eliminaci rizika jejího nedosažení.
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Důvody vedoucí k hodnotovému zajištění v oblasti cestovního ruchu
Důvodů k zajištění vzhledem k rizikům v oblasti cestovního ruchu je hned
několik. Mezi základní typy rizika, se kterými se v praxi často setkáme, patří:
1. Měnové (kursové) riziko
Kurzové riziko můžeme zajistit s pomocí využití instrumentů devizového
trhu. Představíme si českého dovozce, který musí za dva měsíce 15. 10. zaplatit svému německému dodavateli 100.000 EUR. Jestliže dnes je kurz 31,60
CZK/EUR, pak je dnešní přepočet 3.160.000 CZK. Může se stát, že během dvou
měsíců koruna znehodnotí na 31,80 CZK/EUR. V tomto případě by činila korunová protihodnota 3.180.000,-, což by znamenalo, že by náš importér musel
zaplatit o 20.000,- CZK více. Proto si může s naší společností dohodnout pro
tento případ forwardovou operaci, kdy si dnes 15. 8. sjedná obchod, s tím že
částku platby bude hradit 15. 10. Zajistí si tak dnešní kurz, i když v den platby bude kurz jiný a také tím zamezí kursovým ztrátám a zajistí své riziko.
Podmínkou je pouze to, že klient v den sjednání obchodu zaplatí na speciální
bezúročný účet částku 0 – 15%, což je jistina, kterou v den vypořádání obchodu po úhradě platby obdrží zpět na svůj běžný účet. [8] K těmto účelům můžeme použít deriváty typu forward, futures, swapu, opcí, ale i moderních strukturovaných produktů (MSP)3.
2. Riziko země a riziko transferu
Riziko země pro nadnárodní společnosti investující v zahraničí formou přímých investic spočívá v nebezpečí zavádění znárodňujících opatření orgány
státu, kde se tato investice nachází. Může nastat i situace, že příslušný podnikatelský subjekt příslušného státu jako přímý dlužník je schopen i ochoten
dostát svým závazkům, avšak jeho stát v důsledku nedostatku devizových rezerv si nepřeje uskutečnit smluvní závazky svých jednotlivých podnikatelských subjektů. Tento druh rizika se označuje jako riziko transferu. Nástroji
k zajištění těchto dvou rizik mohou například být: zajištění se v mezinárodním
platebním styku, pojištění zahraničních přímých investic, pojištění poskytnutých zahraničních úvěrů a restrukturalizace pohledávek vůči dané zemi. Více
o těchto možnostech zajištění rizika země a rizika transferu viz literatura. [9]
3. Klimatické riziko
V poslední době jsou i cestovní kanceláře nuceny toto riziko do svého investičního profilu zahrnout. Objevují se klimatické jevy a jejich trendy typu:
nárůst počtu teplejších dnů (nocí), výskyt období velmi vysokých teplot (vlny
veder), nárůst četnosti přívalových srážek, rozšiřování oblastí postižených suchem, nárůst intenzity výskytu tropických cyklon a nárůst hladin moří a oceánů. Již jen z tohoto výčtu je patrné, že se cestovní kanceláře postupem času budou muset proti těmto neustále narůstajícím klimatickým rizikům zajistit.
V současné době v případě podnikatelů v cestovním ruchu, kteří chtějí mít záložní zdroj peněz pro případ nepřízně počasí, emitují banky a nadnárodní spo3 Vznik, podstata, druhy a principy fungování jednotlivých dosud nejpoužívanějších MSP jsou popsány v článku [10] uvedeného v seznamu použité literatury.
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lečnosti tzv. deriváty na klimatické proměnné. Jejich prostřednictvím se tak
může cestovní kancelář zajistit proti tomuto typu rizika.
4. Ostatní rizika
Mezi ostatní rizika můžeme zařadit například úvěrové riziko nebo riziko
burzovní. Úvěrové riziko spočívá v tom, že odběratel či obchodní partner banky nesplatí své závazky, ať už z důvodu platební neschopnosti či platební nevůle. Úvěrové riziko lze minimalizovat pomocí řízení pohledávek, které zahrnuje monitorování platební morálky odběratelů. K tomuto účelu byly
emitovány tzv. úvěrové deriváty, které jsou již oblíbeně využívány například
v oblasti aerolinií a obecně v sektoru cestovního ruchu. Riziko burzovní a mnohá další rizika spojená s cestovním ruchem, resp. rizika spojená se zajištěním
rizikově výnosového profilu firem v oblasti cestovního ruchu lze zajistit ostatními zajišťovacími deriváty. Těch je velké množství, záleží jen na managementu firmy jak si stanoví vlastní rizikově-výnosový profil.
Proč využít k zajištění právě derivátového trhu?
Smyslem derivátových produktů není vytvoření spekulativní pozice na trhu,
ale zlepšení svého rizikového profilu. Tyto produkty by měly být vždy napojeny na hlavní obchodní aktivity firmy, protože jen tehdy se jejich výsledné riziko značně snižuje. V případě nepříznivého vývoje hodnoty aktiva (v tomto
smyslu služby), které je hlavním předmětem činnosti firmy je totiž nezbytné
ochránit alespoň firmou investovaný kapitál do své produkční činnosti. To co
firma případně vydělá při příznivém vývoji hodnoty předmětného (podkladového) aktiva má za následek zvyšování výkonnosti této firmy a tím i zvyšování úrovně celé ekonomiky, ve které se daná firma nachází. Začlenit investice do
derivátových produktů, a tedy investovat do produktů s alespoň zaručenou návratností investovaného kapitálu, je dobrou cestou ke zvyšování konkurenční
schopnosti nejen firem, ale i jednotlivců.
Spektrum využití derivátů k hedgingu je podstatně širší a dá se říci, že téměř neomezené, zajistit se lze téměř proti jakýmkoliv neočekávaným událostem, příkladem může být zajištění proti nepředpokládanému vývoji počasí,
kdy takto může firma, jenž je na tomto faktoru závislá, kompenzovat nečekaný vývoj. Firemním využitím derivátů se zabýval Peter D. Wysocki z University of Michigan Business School. Ve svém výzkumu z roku 1998 došel mimo
jiné k závěru, že míra využití je přímo úměrná velikosti firmy. Empiricky tak
došel k jinému závěru, než bylo lze očekávat. Letmá analýza vztahů mezi velikostí firmy a mírou využití derivátů podle Wysockeho naznačuje, že větší poptávka po derivátovém hedgingu by měla být mezi menšími firmami, a to z důvodu jejich proměnlivého cash flow a hodnoty vlastního majetku. Velké firmy
navíc mají více možností nalézt efektivní náhradu derivátů v podobě hedgingu ve formě diverzifikace oborů a geografických oblastí podnikání.
Wysockeho výzkum také ukazuje, že pravděpodobnost firemního užití derivátů se snižuje v případě vyšší míry vlastnictví podílů ve společnosti jejími zaměstnanci. Jako faktor zvyšující míru využití derivátů se naopak podle výzkumu ukazuje dělení firmy do divizí, a to jak z hlediska oboru, tak z hlediska
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geografického. Manažeři těchto divizí se tak snaží snižovat rizika v posuzování výkonu divize. [14], [15]
Možné problémy při implementaci systému zajišťovacích derivátů ve
firmách cestovního ruchu
Při implementaci systému lze očekávat několik reálně možných problémů,
jež jsou seřazeny níže dle míry významnosti:
a) Výběr podniků, spolupráce/souhlas při implementaci derivátových
produktů v jejich ekonomickém prostředí
Omezení lze spatřovat ve firemní neznalosti kompletního postupu využití finančních derivátů v zajištění a řízení podnikových peněžních toků, která brání efektivnímu využití potenciálu této možnosti. Složitost problematiky řízení
finančních derivátů je značně vysoká, a proto je třeba klást důraz na oboustrannou spolupráci. Uvedené omezení bude eliminováno na základě detailního seznámení firem s prováděním této implementace jako ucelené koncepce
vedoucí ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti.
b)Prohlubování globální finanční krize – nadčasový pohled
V případě výrazného prohlubování a dlouhodobého trvání ekonomického
propadu by nemusel být finanční sektor schopen těmto šokům ve vysoké míře odolávat. Následkem toho může dojít ke zhoršení dostupnosti některých derivátových produktů, a to jak z pohledu cenového, tak z pohledu jejich vypořádání. Zajištění je proto třeba provádět volbou instrumentů, jež mají
předpoklad absolutní stability (podkladové aktivum, emitent, atd.).
c) Nedostupnost nebo zkreslenost některých cenových informací konkrétních typů finančních derivátů
Uvedený problém zahrnuje především datový přístup k historickým cenám
finančních derivátů. Jeho možné řešení spočívá v zakoupení cenově vhodné
obchodní platformy, která tuto bariéru odstraní. Ve světě sice existují informace o historických cenách finančních derivátů, které jsou dostupné zcela
zdarma, ale to se mnohdy pojí s jejich určitou nepřesností. Placené informace
lze tak považovat za záruku jejich vyšší přesnosti a věrohodnosti. Informace,
které jsou přístupné zdarma, navíc mnohdy nepokrývají potřebnou datovou
historii jednotlivých typů finančních derivátů.
d)Vhodná volba softwaru
Jen málokterou profesi si dnes lze představit bez efektivního využití výpočetní techniky. Zvláště v době, která nabádá k hledání úspor doslova na každém kroku. Vedle ceny pořizovací je nutné brát v potaz pravidelné poplatky,
resp. objem měsíčních plateb. Dalším důležitým kritériem je dostupnost dat –
tedy rychlost práce se systémem a dostupnost informací v něm uložených. Je
třeba zvolit robustní software, který bude vedle potřebných analytických řešení umožňovat nadstavby, jako jsou exporty dat, kompletní kontrolní mechanismus, atp.
Závěr
Současná makroekonomická situace ukazuje na velký růstový potenciál pro
firmy působící v sektoru cestovního ruchu. Jejich růst je spojen s růstem mno66

ha trendů, zejména pak se samotným pojmem jako je globalizace. Vzhledem
k provedené analýze makro-prostředí cestovního ruchu v ČR vychází najevo,
že restaurace a podobná zařízení zaměstnávají z celkového sektoru nejvíce
pracovníků. Příjmy v příjezdovém i výjezdovém cestovním ruchu vykazují rostoucí trend. Ekonomické makro-ukazatele taktéž svědčí o pozitivním tempu
růstu v sektoru cestovního ruchu. Z pohledu srovnání sektoru cestovního ruchu v ČR a ostatních turistických trhů EU, můžeme v ČR sledovat stejné trendy jako u ostatních zemí EU. S rostoucím počtem firem v tomto odvětví budou
růst i jejich kapitálové požadavky, a tedy i různé možnosti jejich financování.
V našem článku jsme uvedli tři obecné možnosti financování pro firmy sektoru cestovního ruchu s důrazem na trh, který ve své podstatě umožňuje zajistit hodnotu služby jak z krátkého, tak i dlouhého časového horizontu. Tímto trhem je trh derivátů a opčních kontraktů (v textu používáme převážně
výraz derivátový trh). Možností financování a zejména pak zajištění hodnoty
služby, které tento trh nabízí je velké množství. Denně na tomto trhu vznikají neustále nové a nové možnosti, resp. produkty, které přímo tyto požadavky
na financování chodu firmy a zajištění hodnoty aktiva, které je předmětem
podnikání, umožňují. Tento růst zapříčiňují neustále se zvyšující rizika, kterým jsou firmy sektoru cestovního ruchu vystaveny. Pokud budou chtít firmy
v tomto sektoru obstát v neustálém konkurenčním boji, budou muset do svého finančního a risk managementu zakomponovat i jiné finanční přístupy než
ty, na které byly firmy v ČR řadu let zvyklé.
Obecným předpokladem pro využití finančních derivátů podniky je prvek
zajištění se proti riziku, nízké náklady na zajištění, jejich variabilita a flexibilita. Třemi typickými způsoby využití finančních derivátů firmami jsou zajištění proti změnám směnných kurzů při obchodování se zahraničními subjekty, zajištění proti změnám úrokové míry a zajištění proti změnám cen
nakupovaných komodit. Tímto způsobem mohou finanční deriváty efektivně
využívat i podniky cestovního ruchu, a zvýšit tak svou konkurenceschopnost,
zajistit stabilitu peněžních toků a zpřesnit finanční plánování.
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Lucie Petříčková
Zkušenosti Londýna s kvantifikací dopadů turismu
(LATI model)
Abstrakt:
Rostoucí zájem o data o dopadech turismu na regionální či místní ekonomiky trvá již několik let. Některé státy jako např. Kanada, Rakousko, Španělsko
a další přistoupily ke snaze regionalizovat Satelitní účet cestovního ruchu
(TSA). Ani Velká Británie není výjimkou. Jako jedna z mála zemí se právě Velká Británie pustila i do disagregace dat o turismu na nižší lokální úroveň
v Londýně a to prostřednictví LATI (Local Area Tourism Impact) modelu, který nastavila a implementuje London Development Agency. Na základě těchto
zkušeností je navržena metodika pro disagregaci dat poptávkové strany TSA na
NUTS 3 České republiky na příkladu Královéhradeckého kraje.
Klíčová slova: dopady turismu, Satelitní účet cestovního ruchu, disagregace, LATI model, zaměstnanost v turismu, top-down přístup

London´s experiences with quantification of the impacts
of tourism (LATI model)
Abtract:
Growing interest in data of impacts of tourism on the regional or the local level continues several last years. Some countries, for example Canada, Austria,
Spain and the others set in disagregation of Tourism Satellite Account (TSA).
Not even Great Britain is an exception. Great Britain as one that set in the disagregation on the local level in London through the LATI (Local Area Tourism
Impact) model which was set up and implemented by London Development
Agency. According the experiences it is proposed the metodology for disagregation the demand side of TSA on the regional level NUTS 3 in the Czech Republic on the example of the region Hradec Králové.
Key words: impacts of tourism, Tourism Satellite Account, diagregation,
LATI model, employment in tourism, top – down approach
JEL Classification: C82, L83, R13

Úvod
Turismus se stal globálním jevem a na přelomu nového tisíciletí významně
vzrostl jako ekonomický a sociální jev. Naprostá většina zemí a jejich vládní or69

gány se zajímají o vliv turismu na jejich ekonomiku, na jejich ekonomický rozvoj. Ve světě je považován turismus za odvětví budoucnosti s ohledem na multiplikační efekt doprovázející jeho rozvoj. Často bývá označován za nejvýznamnější odvětví, ve kterém vzniká nejvíce pracovních příležitostí. Mimo
zaměstnanosti ovlivňuje podstatným způsobem dalších zhruba pět oblastí: podílí se na tvorbě hrubého domácího produktu, pozitivně ovlivňuje platební bilanci státu, tvoří příjmy státního rozpočtu, má vliv na příjmy místních rozpočtů a jeho rozvoj podporuje investiční aktivity. Z toho všeho vyplývá
i význam turismu pro rozvoj regionů. Jak uvádí autoři Vystoupil, Šauer, Holešinská (2008) [15] „Cestovní ruch jako časoprostorová aktivita mající dopad
na řadu lidských činností, resp. hospodářských odvětví, se vyznačuje multiplikačním efektem, který je schopen celkově posílit hospodářský růst regionu.“
„Při podrobnějším pohledu na ekonomický vliv turismu je třeba zdůraznit i vliv
na regionální rozvoj, vliv na životní prostředí a vliv na ostatní odvětví ekonomiky“ uvádí Palatková (2010) [8] Není divu, že regionální aktéři v oblasti turismu potřebují pro svoji práci, ať již v soukromém nebo ve veřejném sektoru,
relevantní data a informace o stavu a trendech turismu na regionální úrovni.
2. Kvantifikace dopadů turismu pomocí satelitního účtu turismu
(TSA) na regionální úrovni
Satelitní účet turismu (dále TSA) definuje řadu globálních standardů, podle
nichž lze měřit skutečný přínos turismu pro národní hospodářství. Zaměřuje
se na:
– procentní podíl turismu na tvorbě HDP,
– podíl turismu na vytváření pracovních míst,
– na objem kapitálových investic vyvolaných cestovním ruchem,
– na daňové příjmy z aktivit turismu,
– na vliv turismu na platební bilanci státu.
Satelitní účet tak umožňuje zjištění, resp. vyčíslení objemu hrubého domácího produktu vytvořeného „odvětvím průmyslu turismu“, tj. těmi odvětvími,
které přímo zabezpečují služby a zboží pro účastníky turismu, a dále šířeji definovanou „ekonomikou turismu“, tj. navíc o efekty vyvolanými cestovním ruchem ve všech dalších odvětvích ekonomiky, např. ve stavebnictví, průmyslu
apod. [17,19]
Podle doporučení OSN by satelitní účet turismu měl být veden spolu s národními účty tak, aby poskytoval mezinárodně srovnatelné údaje. Podklady
budou zpracovávat a vytvářet národní statistické úřady. [7]
2.1. Satelitní účet turismu na regionální úrovni
Poptávka po regionálních účtech v turismu roste. Má na tom podíl zejména
stoupající celosvětový trend decentralizace politické moci a decentralizace řízení národních zdrojů ve federálních státech, regionech, obcích, atd. To v důsledku vede k tomu, že instituce na těchto úrovních potřebují odpovídající statistiky a informace. Turismus je navíc velmi úzce navázán na územní
a geografickou strukturu od níž se odvíjejí turistické produkty a jsou pak
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v každém regionu specifické. Takové informace jsou dále přenositelné a důležité pro podnikatelskou sféru, která tak sleduje současné trendy, sezónní výkyvy v poptávce po zbožích či službách atd.[9]
Potřeba realizovat TSA v prostorové dimenzi vyvstává v souvislosti s územními rozdíly poptávky i nabídky turismu, které lze v rámci většiny ekonomicky vyspělých zemí nalézt. Jedná se většinou o diverzitu možností (zdrojů) turismu a jejich nerovnou distribuci v prostoru. Předpokladem disagregace TSA
je ovšem odpovídající kvalita národních systémů nebo alespoň dostatečné zkušenosti a upevněná metodika jeho tvorby. Z toho důvodu je možné do současné doby nalézt jen několik případů či pokusů regionalizace TSA.
Světová organizace turismu (UNWTO) navrhuje přístup k regionalizaci TSA
limitovaný na dvě teritoriální úrovně. První z nich je region, identifikovaný
jako administrativní celek odpovídající prvnímu stupni územní disagregace
země v termínech svého politického a administrativního členění (NUTS2 v EU,
provincie v Kanadě, jednotlivé státy v USA nebo Brazílii). Druhou úroveň tvoří turistická destinace jako subregionální území s podstatnou aktivitou z oblasti turismu (obce, sdružení obcí, atd.) Tento přístup ze strany UNWTO je
uplatnitelný pro velké země jako například Kanadu, Španělsko. [12, 13]
Co se týče samotné regionalizace TSA a sestavení regionálního TSA (R-TSA)
v jednotlivých státech, pak je zcela zjevné, že touto problematikou se zabývají zejména ty státy, které považují turismus za jedno z nejdůležitějších odvětví rozvoje jejich národních ekonomik. V evropském prostoru se regionalizací
TSA zabývá především Španělsko, Finsko, Norsko, Rakousko, Francie a další.
Pro představu o tom, jak některé země přistupují k sestavení R-TSA, je zde
uvedeno několik vybraných příkladů včetně příkladu Velké Británie jako podkladu pro další návaznost v použití tzv. LATI modelu.
Dříve než budou hodnoceny přístupy k tvorbě R-TSA, je důležité upozornit
na fakt, že neexistuje žádný koncepční rámec pro sestavení regionálního TSA,
tak jak byl vytvořen pro národní úroveň TSA. Pokud v obecné rovině, nejen se
vztahem k cestovnímu ruchu a k jeho satelitnímu účtu, národní účty hovoří
o regionálních účtech, pak to není nikdy na stejné úrovni. Problémem je zejména to, že mnoho národních účtů není možné aplikovat na regionální úroveň. Pouze Systém evropských účtů ESA-95 má podobné schéma i pro regionální úroveň, a to zejména proto, že se na této regionální úrovni odehrává
rozdělování strukturálních a dalších fondů EU. Tyto evropské regiony (pod
označením NUTS 2) mohou v blízké budoucnosti formulovat vlastní přístup
k regionálním účtům, a ten se následně může stát odrazovým můstkem pro vytvoření koncepční regionální metodiky regionálního účetnictví.
Podle UNWTO existují dva možné přístupy k regionalizaci satelitního účtu
turismu. První přístup je označován jako „meziregionální“ nebo-li přístup
označován také pojmem „top-down“. Tento přístup je velmi těsně navázán
na systém národních účtů a opírá se o existenci národního satelitního účtu.
Touto cestou se vydala například Kanada a Norsko. Druhým přístupem je
takzvaný „regionální“ nebo-li „bottom-up“ přístup. Nezbytnou podmínkou tohoto přístupu je dostatek informací z regionální úrovně. Tento přístup uplatňuje například Wales. [12,14]
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2.1.1. Příklad R-TSA v Rakousku
Turismus hraje v ekonomice této alpské země opravdu významnou roli. Zavedení TSA se proto stalo nezbytnou nutností, ačkoli Rakousko již v minulosti provádělo ekonomické vyhodnocování tohoto odvětví (v roce 1995 například
zhotoven input-output model k měření ekonomického dopadu turismu). Satelitní účtování se provádí od roku 2001 (referenční rok 1999) a na tvorbě se podílí Statistický úřad (Statistics Austria, ST.AT) a Rakouský institut pro ekonomický výzkum (Austrian Institute of Economic Research, WIFO) jako
organizace Ministerstva průmyslu a práce (Federal Ministry for Economic Affairs and Labour, BMWA).
Kompilace strany poptávky vychází z rozčlenění typů a kategorií turismu
(podobné systému TSA České republiky). Výdaje jsou realizovány rezidenty
i nerezidenty a z toho důvodu jsou peněžní toky rozčleněny na:
• Spotřebu příjezdového turismu
• Spotřebu domácího turismu
• Spotřebu výjezdového turismu
Strana nabídky TSA je v Rakousku sestavována z matic národního účetnictví. Za přidanou hodnotu je považována čistá hodnota vygenerovaná všemi
odvětvími turismu, jež poskytují návštěvníkům, osobám považovaným za návštěvníky a třetím stranám zboží a služby za účelem ekonomického zisku. Do
satelitního účtu vstupuje celková domácí produkce a celková vnitřní spotřeba,
k odvozování jsou stanovovány „tourism ratio“. Jejich vymezení vychází z tabulky T4 (spotřeba vnitřního turismu), kdy je určen podíl zjištěné poptávky
po daném produktu na hodnotě jeho celkové produkce (nabídky). Následně
jsou tyto podíly aplikovány na hrubou přidanou hodnotu odpovídajících (srovnatelných) činností a je zjištěna přidaná hodnota odvětví turismu. Ze součtu
lze následně zjistit podíl turismu na tvorbě HDP.
Ve výsledcích rakouská statistika rozlišuje jednak turismus jako takový (zde
navíc zvlášť vyčleňuje služební cesty) a jednak turismus společně s aktivitami volného času, přičemž za ně považuje spotřebu rezidentů v obvyklém prostředí (např. jednodenní výlety nebo návštěvy druhých domovů). Aplikace input-output multiplikátorů pro volnočasové aktivity vede ke zjišťování přímé
a nepřímé přidané hodnoty. Pro tento účel dochází opět k očišťování o služební cesty.[16]
Co se týče problematiky regionalizace TSA pak Rakousko sestrojilo R-TSA
pro spolkové země Horní Rakousko, Dolní Rakousko a Vídeň. Rakousko uplatňuje přístup „bottom-up“, kde v podstatě spolkové země (regiony) považuje za
celek tak jako při sestavování TSA na národní úrovni. Výrazný rozdíl je však
ve zdrojích dat pro regionální úroveň TSA. Na R-TSA pracuje vždy regionální
pobočka Rakouské národní turistické centrály ve spolupráci s Austrian Institute of Economic Research. Základním zdrojem dat a informací jsou při sestavování R-TSA podniky a svoji roli tam hrají zejména obce. To znamená, že získávání dat není odkázané na obchodní rejstřík, ale data jsou aktivně získávána
ve spolupráci s obcemi, což napomáhá komplexnosti a zároveň detailnosti získaných dat na regionální, lokální až místní úroveň. Ze zákona jsou podniky
povinny poskytovat informace. Celý systém je nastaven tak, že Statistický
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úřad Rakouska vypracoval dotazník, který poskytl obcím. Za vyplněné dotazníky zároveň obcím platí. Obce pak distribuují dotazník podnikatelům (majitelům hotelů, penzionů, a dalším ubytovacím zařízení) s požadavkem na jejich vyplnění. Sběr dotazníků se provádí jednou měsíčně a statistický úřad pak
získaná data a informace, která jsou již částečně sumarizovaná od obcí, zpracovává. Dotazníky existují v elektronické i v tištěné podobě. V Rakousku je
celkem 2 500 obcí a do šetření je zahrnuto 1 600 obcí. Obec je začleněna do šetření, pokud vykazuje více než 1 000 přenocování za rok. Tímto způsobem je
sledováno 99% všech přenocování v Rakousku. Pro představu, v Rakousku je
celkem kolem 70 tis. ubytovacích zařízení. Odhaduje se, že 7-10% je šedá ekonomika nebo-li nenahlášení hosté, a tak se provádí namátkové kontroly. Datová banka tu existuje již od sedmdesátých let 20. století. [16,20]]
Šetření není zaměřeno pouze na počet ubytovaných turistů, jejich národnost, počet strávených nocí v ubytovacím zařízení, ale i na způsob a druh dopravy, výdaje před cestou, během cesty a po cestě. Tyto údaje jsou důležité například pro určení HDP. Celé šetření není navázáno no finanční systém, takže
jeden z nejčastějších důvodů pro neochotu spolupráce, a to daňové úniky, je
eliminován.[16,20]
Při samotném sestavování regionálních TSA vzniká značné zpoždění, neboť
u některých ukazatelů jako je například HDP, se dělají odhady na základě
údajů z minulých let. Specifikem pro sestavování R-TSA je také to, že sousední regiony zkoumaného regionu se chovají, jako kdyby šlo již o jiný stát, tudíž
pokud jejich občané cestují do sledovaného regionu, jsou považovány za nerezidenty. Je zřejmé, že tyto údaje se velmi těžce získávají, neboť neexistuje „hraniční“ kontrola mezi dvěma regiony v rámci jedné země. Pokud tuto problematiku budeme vnímat z národního pohledu, pak se vyskytuje stejný problém
v rámci Shengenského prostoru, kde byly zrušeny hraniční kontroly. V mnoha
zemích se před vstupem do Shengenského prostoru využívala právě data získaná celní správou na hranicích země. To byl jeden z problémových okruhů na
straně poptávky. Na straně nabídky při sestavování R-TSA se můžou statistici opírat o šetření domácností, které se dělá pro celé Rakousko. Pro spolkové
země se šetření domácností neprovádí, a tak opět tato data jsou odhadována
a zatížena určitou chybou. [10,12]
Jak je patrné vyskytuje se mnoho potíží a otázek při sestavování regionálních satelitních účtů. Žádná země ani mezinárodní organizace nevydala platnou metodiku k sestavení R-TSA. I v případě Rakouska to statistici řeší spíše
konzultacemi s odborníky z Kanady a Španělska.1
Rakousko je jednou z mála evropských zemí, která sestavuje kvalitní regionální TSA, a to pro 3 spolkové země. Po pečlivém prozkoumání zdrojů dat,
které Rakouský statistický úřad používá ke sestavení R-TSA lze konstatovat,
že se nejedná čistě o přístup „bottom-up“, i když se využívá mnoho charakteristických prvků z tohoto přístupu. Jedná se spíše o kombinaci obou přístupů.
Při sestavování R-TSA se daná spolková země chová jako země na národní
úrovni a aplikuje se na ní metodika TSA, ale jen v některých ohledech. Vel1 Konzultace rakouských expertů k problematice regionalizace TSA, říjen 2006, Praha ČSÚ
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kým pozitivem v přístupu Rakouska je kontinuální dlouhodobý průzkum, ze
kterého se získávají data na straně poptávky (viz. výše). Strana nabídky se
však doplňuje odhady a disagregací národní úrovně TSA, tedy uplatňuje
se přístup „top-down“. Rakousko tedy kombinuje oba přístupy „top-down“
i „bottom-up“.
2.1.2. Příklad R-TSA ve Španělsku
Tato země Pyrenejského poloostrova se jako jeden z hlavních inovátorů tvorby TSA na mezinárodním fóru pokouší rovněž realizovat regionální podobu
satelitního účtu turismu. Ačkoli prozatím byly zveřejněny pouze omezené statistické výstupy, nelze Španělsku upřít ohromný přínos z hlediska metodických přístupů (metodického vývoje). Regionalizace TSA je v této zemi střednědobým projektem a experti v současné době řeší především otázky vhodných
procedur a zdrojů a charakteristických znaků regionalizace španělského systému (TSA-Sp). Stejně jako v případě dalších zemí např. Kanady i zde je regionální rozměr chápán jako užitečný nástroj plánování politiky turismu na lokální úrovni.2
V rámci regionalizace TSA se Španělsko zaměřuje na řešení tří metodických zvláštností:
• Regionalizace a její napojení na systém národních účtů
• Potřeba měřit meziregionální toky jako krok před měřením meziregionální
bilance turismu
• Regionalizace agregátů turismu (HDP) a ošetření pojetí mezispotřeby (služebních cest) [1]
Statistika turismu má v zemi značný rozsah a velmi kvalitní úroveň, bez
níž by níže popsané metodické přístupy regionalizace TSA nemohly být realizovány. Místní zdroje dat podrobněji vystihuje následující schéma:
Schéma č. 1 Dostupnost statistických dat ve Španělsku
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2 Španělsko je tvořeno 17 autonomními oblastmi složenými z 52 provincií (47 na Iberském poloostrově, 1 na Baleárských ostrovech, 2 na Kanárských ostrovech) a 2 enklávami Ceuta a Melilla na marockém pobřeží, které mají statut autonomních měst.
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Regionalizace vychází ze systému národních účtů (tvůrcem Španělský statistický úřad, INE), jehož výsledky jsou distribuovány regionálně, aby charakterizovaly rozdílnou ekonomiku jednotlivých autonomních oblastí. Regionální hodnoty jsou následně záchytným bodem v adaptaci do regionálního TSA
Španělska. [1] Názorněji tento postup přibližuje následující schéma č. 2 .
Schéma č. 2 Vztahy mezi TSA, národními a regionálními účty
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Podstatnou součástí regionalizace TSA je dále zkoumání toho, jaké je chování regionů z hlediska bilance, tzn., jestli se jedná o exportéry nebo importéry turismu. Pro tyto účely je nezbytné sestavení matice výdajových toků (viz.
Schéma č. 3), kde jsou ve vzájemném vztahu data za rezidenty a návštěvníky.
Pole na diagonále zachycují toky uvnitř regionu (intra-regionální), ostatní reprezentují toky mezi regiony navzájem (meziregionální). Přidána jsou i data za
nerezidentní návštěvníky a cesty do zbytku světa a přínos turismu k ekonomice území jako celku je tak úplný. Z matice se následně zjišťuje podíl turismu na tvorbě regionálního a národního HDP. 3
V regionálním pojetí TSA důležitou roli hraje rovněž pojetí služebních cest.
Podle španělské metodiky jsou účastníci těchto cest chápáni v daném regionu
jako nerezidenti, pokud cestují z regionu jiného. Tzn. výdaje utracené podnikem z regionu 1 v regionu 2 jsou pro region 2 přínosem k tvorbě jeho HDP
a lze je chápat jako spotřebu nerezidentů, zatímco z hlediska regionu 1 se jedná o importovanou mezispotřebu. Výhodou je sestavení obdobné matice jako
v případě výdajových toků, ovšem pouze pro statistiku služebních cest.
Pro zemi je typická silná decentralizace politická, stejně jako velké rozdíly
v ekonomické vyspělosti jednotlivých regionů. Rovněž postavení z hlediska
atraktivity turismu je různé. Na pomyslné stupnici intenzity turismu stojí Kanárské ostrovy nebo Baleáry na straně jedné a například západošpanělská Ex3 Konstrukce regionálního TSA prostřednictvím regionálních národních účtů naráží na jeden podstatný statistický problém a tím je zachycení právě toků cestovního ruchu mezi regiony. Tento problém se samozřejmě vztahuje na všechny transakce týkající se obchodu se zbožím a toku služeb mezi regiony.
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Schéma č. 3 Matice regionálních výdajových toků turismu
Regionální alokace výdajů v turismu
Region
1

Region
2

Region
n

Zdrojový region
Region 1
Region 2
Region n
Mezisoučet
Nerezidenti

Dom. S. T.

Výj. S. T.

Nár. S.T.

Příj. S. T.

Celková spotřeba turismu

A

Intra-regionální služební
cesty
Finální spotřeba

B

Vnitř. S. T.

C= A -B

Zdroj: vlastní zpracování podle Caňada (2004)

tremadura na straně druhé. Publikované statistické výsledky členěné do regionů jsou bohužel prozatím omezené a mají obecnější charakter. Zveřejněna
byla data o koncentraci turismu (kromě ostrovů, vyniká samozřejmě středomořské pobřeží a Madrid), výkonu cestovních kanceláří nebo využívání druhých domovů k rekreaci (bilance mezi regiony). Tvůrci rovněž zpracovali bilanci turismu v regionech, v jejíž konstrukci vycházeli z dat o přenocování
v ubytovacích zařízeních (toky do mínus toky vně konkrétního regionu). Rozdělili tak oblasti na turisticky exportní (s kladnou bilancí) a importní (se zápornou bilancí). [4,21]
Na první pohled by se zdálo, že Španělsko je typická země, která při sestavování regionálních TSA bude používat „bottom-up“ přístup. Důvody proto jsou
zřejmé – existence jednotlivých států s vysokou autonomií, velké rozdíly v jednotlivých autonomiích co se týče rozvoje a úrovně turismu, atd. Přesto se Španělsko vydalo přístupem „top-down“. Je nutné zde vyzdvihnout, že tento přístup ve Španělsku doplňují ve značné míře informace z regionálních účtů, které
ve Španělsku existují pro každou autonomní oblast. Tento fakt můžeme použít jako základ k tvrzení, že i tato země postupuje při sestavování R-TSA cestou kompromisu mezi oběma přístupy.
2.1.3. Příklad R-TSA ve Velké Británii
Velká Británie přistoupila k řešení TSA a jeho možné regionalizaci komplexnějším způsobem, což vyplývá z povahy odvětví turismu jako průřezového
ekonomického odvětví.
V srpnu roku 2008 bylo založeno tzv. Tourism Intelligence Unit (TIU), které se skládá z devíti anglických regionálních rozvojových agentur a společnosti
Visit England. Cílem uskupení jej vylepšovat úroveň statistiky turismu a zabývá se otázkou rozvoje TSA do budoucna. Střednědobým cíle je však vytvořit
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celý integrovaný systém satelitního účetnictví s vazbou na další ekonomické
odvětví tak jako například v Kanadě nebo na Novém Zélandu. TIU prezentovalo návrh „hybridního“ přístupu k regionalizaci TSA, který se však více blíží
k přístupu „top-down“. [3,23]
Rozhodnutí o zpracování regionálního TSA ve Velké Británii bylo doprovázeno zadáním úvodního projektu pro zmapování současné situace a podmínek
pro metodickou činnost universitám v Notthinghamu a Cardiffu. Následující
pasáže textu vyplývají ze zprávy o tomto projektu. [ 2]
Ze zhodnocení situace ve Velké Británii vzešlo, že regionální rozvojové agentury dlouho považovaly a považují turismus za jedno z nejdůležitějších odvětví britské ekonomiky. Bohužel v regionálních strategiích se turismus objevoval vždy pouze jako ubytování a služby spojené s cestováním jako například
doprava. Informace o turismu na regionální úrovni jsou velmi různorodé a většinou jsou ovlivněny environmentálním prostředím a rozšířenými formami turismu, které se v daném regionu nejvíce realizují. Velmi málo informací je
o hrubé přidané hodnotě, zaměstnanosti, objemu investic, přímých a nepřímých dopadech turismu na rozvoj regionu, atd.
Z těchto důvodů byl vypracován projekt, který sloužil jako základní podklad
pro práci na TSA na regionální úrovni, kde jako prvním krokem byl navržen
audit veškerých statistik, které se v oblasti turismu na regionální úrovni sleduje, jejich metodiky, frekvenci, periodicity, míru vzájemné komparace, apod.
Cílem bylo i vyhodnotit „mezeru“ v dosavadních statistikách.
Hlavními cíli pro sestrojení TSA na regionální úrovni ve Velké Británii byly:
• Podíl turismu na regionální přidané hodnotě
• Regionální spotřeba turismu
• Role turismu v celkové regionální zaměstnanosti
• Spojení mezi turismem a dalšími regionálními sektory ekonomiky
• Výše daní plynoucích do regionálních rozpočtů
• Objem investic do turismu v regionech
• Možnost srovnání anglických regionů s regiony Skotska, Walesu a Severního Irska v oblasti turismu
Mezi první kroky, které byly v rámci projektu udělány, patřilo vytvoření
zjednodušeného popisu podstaty TSA a jeho možných přínosů. Cílovou skupinou, které byly určeny výstupy z první části projektu, byli zejména političtí činitelé na regionální úrovni. Práce na této části probíhaly prostřednictvím studia dostupné literatury, konzultací s regionálními autoritami nad jejich cíli
a statistikami, které používají jako podpůrný prostředek pro své rozhodování,
revizí dat na státní úrovni a možnosti jejich možné disagregace na regionální
úroveň, objevení mezer, tedy oblastí, kde nejsou zdroje dat, syntéza shromážděných dat a poznatků, nastavení a vysvětlení metodiky, závěry a doporučení
na rozvoj nastaveného rámce.
Zpracovatelský tým studoval podklady a dostupné metodiky Kanady a Norska. Tyto dvě země se pokusily o jistou míru regionalizace TSA. Podkladem
pak byl i příklad ze Španělska, které se vydává spíše metodickou cestou. Přís77

tupem „bottom-up“ se vydal ve své cestě k regionalizaci TSA Wales, který například zjistil, že větší část výdajů plyne do ekonomiky od jednodenních návštěvníků (rok 2000).
Projektový tým hodnotil dostupnost a vypovídající schopnost dat pro stranu poptávky, stranu nabídky a pro modul zaměstnanosti na regionální úrovni. Závěrem bylo konstatování, že sestavení regionálního TSA bude velmi těžké. Jak na straně spotřeby, tak i na straně produkce by se objevovaly
významné chyby v odhadech na regionální úrovni. Zjednodušeně řečeno, není
dostatek informací o poskytovaných produktech a vzhledem k teritoriální rozdílům v oblasti turismu ve Velké Británii se jednoduše nedají rozdělit data
způsobem, které by odpovídaly realitě. I přes toto konstatování byl předešlý
průzkum velmi užitečný pro zmapování celé situace a možností pro následnou
metodiku jednotného sběru dat a jednotného rámce pro regionální úroveň TSA
ve Velké Británii. [2,23]
Metodika se zaměřila na odhad spotřeby turismu a na nabídku v britských
regionech a dále na zaměstnanost. I přes všechny výše zmiňované překážky se
týmu podařilo sestavit odhady pro navržené kategorie dat. Výsledky však nejsou pro tento článek stěžejní informací. Projektový tým v závěru práce konstatoval, že ve Velké Británii neexistují dostatečné statistické zdroje pro sestavení regionálního TSA. Navíc je zde velká roztříštěnost v zodpovědnosti za
statistiku (sběr i vyhodnocení dat) v oblasti turismu. Tento stav je podle týmu
dlouhodobě neudržitelný. Mnohem vyšší míru koordinace vykazuje v tomto
ohledu Wales a Skotsko. Tuto špatnou situaci ve statistice přenáší projektový
tým na celou oblast národního hospodářství, kde pak ani ostatní sektory nejsou schopny poskytnout pro průřezový obor turismu relevantní data.
V současné době pracuje statistický úřad na zlepšování statistiky v turismu
a na regionalizaci TSA v Anglii. Wales provádí regionalizace TSA již několik
let a jeho přístup je založen na přístupu „bottom – up“.
3. Kvantifikace dopadů turismu pomocí LATI modelu
LATI model (Local Area Tourism Impact mode)l byl navržen pro účely disagregace dat z oblasti turismu na úrovni města Londýna do nižších lokálních
celků tzv. okrsků, kterých je v Londýně 33. Metodiku navrhla londýnská agentura zodpovědná za řízení udržitelného ekonomického růstu města, LDA (London Development Agency).
3.1. London Development Agency - představení
LDA je jednou z devíti regionálních rozvojových agentur operujících v Anglii. LDA je sponzorována vládním odborem pro obchodní inovace a dovednosti
(Department of Bussines Innovation and Skills) a je jedním ze 4 odpovědných
útvarů londýnské radnice. Je neustále v kontaktu s lokálními autoritami a má
specifické postavení.
Cílem Agentury je vytvářet lepší budoucnost pro obyvatele Londýna prostřednictvím projektů, které pomohou vybudovat perspektivní, komplexní
a udržitelné město. Základem je partnerství s veřejnou i soukromou sférou pů78

sobící v Londýně. Mezi nevýznamnější partnery patří všech 33 londýnských
čtvrtí, sub-regionální agentury, neziskové organizace, dobrovolnické organizace, řada vládních institucí, a další. Společně pak identifikují potřeby ekonomického rozvoje, příležitosti, plány, získávání projektů a stanovení priorit města. Úspěšné dopady práce LDA jsou závislé na vztazích s akcionáři a hlavními
hráči na trhu v Londýně, což umožňuje strategické vedení výměny klíčových
znalostí. LDA se nezabývá pouze turismem, ten tvoří pouze dílčí část jejich aktivit. [22]
Projekty LDA jsou založeny na šestiklíčových investičních oblastech:
– Zaměstnanost (pracovní příležitosti),
– Podpora podnikání,
– Budování lepších míst v Londýně – regenerace Londýna,
– Snižování oxidu uhličitého – budovat a podporovat zelený trh produktů, služeb a práce,
– Získat co nejvíce z Olympijských her 2012,
– Propagovat Londýn světu – udržet pozici Londýna jako destinaci dobré volby pro podnikání, investice, návštěvníky a studenty .
V oblasti turismu podporuje LDA vize dané v tzv. Londýnském akčním plánu turismu pro léta 2009-13. Konkrétně pak v oblasti turismu LDA podporuje zejména kvalitní informační servis, výraznější propagaci a reklamu Londýna jako města světové úrovně skrze svého partnera „Visit London“. [22]
3.2. Principy LATI modelu
V odvětví tak vysoké konkurence jako je turismus, což si LDA uvědomuje,
je základním prioritou samotný návštěvník. LDA chce znát každý krok od plánování cesty, rezervace, příjezdu do destinace, a chce znát, i zda pobyt v destinaci splnil či překonal jeho očekávání. Z těchto potřeb vznikl Local Area Tourism Impact model, který poskytuje výše uvedené informace. Aktualizovaná
metodika LATI modelu je z června 2009. [5] Následující pasáže vychází z této
platné metodiky.
Podle zpracovatelů, informace, které poskytuje LATI model, přispívají k:
• zhodnocení investic do atraktivit a infrastruktury turismu,
• lepšímu zacílení marketingových kampaní,
• podpoře formování politiky turismu a jeho rozvoje,
• podpoře identifikace budoucích investičních příležitostí.
LATI model využívá “top-down” přístup, který je popsán výše. Znamená to,
že z národního sběru dat se vygenerují data pro Londýn a pak následuje disagregace na 33 okrsků Londýna. Sběr dat na národní úrovni se zaměřuje jak na
zahraniční turisty, tak i na domácí turisty a jednodenní návštěvníky a získaná data, zejména o výdajích, jsou následně dělena do následujících kategorií:
• Ubytování.
• Stravování.
• Nakupování.
• Zábava.
• Ostatní.
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Jednodenní návštěvníci, jsou ti, kteří jsou na cestě z domu více než 3 hodiny a nedělají svoji regulérní práci ani netráví volný čas obvyklým způsobem.
Počet těchto jednodenních návštěvníků je měřen průběžně, ale nepravidelně.
Poslední průzkum byl uskutečněn v roce 2005, nikoliv však v Londýně. Poslední oficiální data o jednodenních návštěvnících z Londýna jsou k dispozici
z období 2002 – 2003. Vzhledem k tomuto nedostatku dat se zachází s odhady
této kategorie velmi opatrně. Vždy jsou brány v úvahu i další podmínky a okolnosti.
Data o objemu incomingu obsahuje tzv. The International Passenger Survey,
který je zastřešen ze státní úrovně Statistickým úřadem Velké Británie. Velikost vzorku je 50 000 respondentů, zahraničních návštěvníků, kteří navštíví
Velkou Británii a 25 000 z nich, kteří přijíždějí a odjíždějí z Londýna. Průzkum
poskytuje spolehlivá data o počtu zahraničních návštěvníků, počtu strávených
nocí a velikosti jejich výdajů. V současné době je slabostí průzkumu, že byla vypuštěna data o výdajích návštěvníků, což se stalo v roce 1997. O té doby jsou
data o výdajích odhadována. Samozřejmě se do celkových výdajů připočítávají k přímým výdajům i výdaje nepřímé jako například výdaje zahraničních návštěvníků britským přepravcům, nájemné residentů za druhé bydlení a další
nepřímé výdaje. Tyto nepřímé výdaje se ovšem počítají pouze na úroveň Londýna, ale již se dále neprovádí disagregace na úroveň okrsků. Tam se pracuje
pouze s přímými výdaji. Výsledky na okrskové úrovni slouží zejména ke komparaci, i když si tvůrci uvědomují, že skrze tyto výsledky není možné plně zachytit dopady turismu na místní ekonomiku. Taktéž existují výdaje návštěvníků, které plynou do ekonomiky jiného okrsku nebo do jiného regionu v rámci
Velké Británie, zejména v případě domácího turismu. To znamená, že výše daní z turismu plynoucí do centrálního rozpočtu z jednotlivých okrsků, neukazuje
přímou přidanou hodnotu lokální ekonomiky.
Domácí turisté, kteří zůstávají přes noc v Londýně, jsou monitorováni agenturou VisitBritain, která používá data z průzkumu turismu na státní úrovni
UK Tourism Survey. Tento průzkum poskytuje dlouhodobě kontinuální výsledky s jedinou metodickou změnou z roku 2005, a to sice, že telefonní dotazování bylo nahrazeno dotazováním face-to-face. Vzorek je o velikosti 19 000
návštěvníků Velké Británie a 1 500 domácích návštěvníků přímo v Londýně.
Další skupinou dat, která jsou pravidelně sbírána a jsou použita k disagregaci údajů na subregionální úroveň, jsou data o zaměstnanosti ve výše jmenovaných kategoriích. Sběr dat zajišťuje Národní statistický úřad v každoročním průzkumu Annual Business Inquiry. Doplňující informace pocházejí
z průzkumu návštěvníků a poskytovatelů ubytovacích služeb. Data o zaměstnanosti jsou těmi nejdůležitějšími v celém modelu. Data o zaměstnanosti
jsou tou proměnnou, na základě které dochází k výpočtům odhadů dalších proměnných (kategorií dat) na úroveň okrsků. Jak uvádí Studnička (2011) „Ekonomický význam cestovního ruchu se nejčastěji vyjadřuje pomocí dvou ukazatelů, kterými jsou příjmy z cestovního ruchu a podíl cestovního ruchu na
celkové zaměstnanosti v konkrétním regionu.“ [11]
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3.3. Hlavní principy disagregace dat v LATI modelu
„Top – down“ přístup byl pro LATI model zvolen jako úsporný způsob získání
dat na nejmenší možnou regionální úroveň – okrsky. Je nutné zdůraznit, že se
jedná o odhady! Základní proměnnou pro odhady se nestal počet cest nebo počty
návštěvníků, jak by se dalo předpokládat, ale výše výdajů návštěvníků. Výše výdajů pochází z celostátního šetření, ze kterého jsou získána data pro Londýn.
Údaje vyžadují znalost o tom, za jaké produkty návštěvníci utrácejí peníze, kolik peněz utrácejí různé skupiny návštěvníků a za jaké kategorie zboží a služeb
a také, kde se odehrává ona spotřeba různých skupin návštěvníků. První dvě
skupiny informací jsou známy z celostátního šetření. Třetí, geografický aspekt,
musí být zjišťován z jiných zdrojů, a to z Annual Business Inquire (ABI) o zaměstnanosti a z průzkumu poskytovatelů ubytovacích služeb v Londýně.
Schéma č. 4 Základní principy metodiky LATI modelu – výsledky 2007

Zdroj: Methodology LATI model, červenec 2009, překlad
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Zboží a služby jsou rozděleny do dvou kategorií. První tvoří ty z nich, které jsou určeny hlavně pro turisty a jsou to ubytovací služby, stravovací služby
a návštěva atraktivit. Druhou kategorii tvoří zboží a služby, které jsou v hojné míře využívány i residenty a jedná se o dopravu a maloobchodní služby. Na
státní úrovni se data o výdajích návštěvníků dělí dále do kategorií podle motivace – rekreace a volný čas, obchod, návštěva známých a příbuzných a ostatní. Bohužel tato data nejsou známa na úrovni Londýna, tudíž nejsou k dispozici ani pro disagregaci na úroveň okrsků. Z těchto důvodů zůstává členění
výdajů návštěvníků již podle zmiňovaných základních kategorií – účastníci
zahraničního turismu, domácího turismu a jednodenní návštěvníci a následných kategorií podle výdajů – ubytování, stravování, nákupy, zábava a ostatní. Podporou pro tato data jsou průzkum poskytovatelů ubytovacích služeb
a London Visitor Survey prováděný LDA.
Průzkum ABI poskytuje data o zaměstnanosti napříč ekonomickými sektory, a to pro všechny okrsky v Londýně. Data jsou relativně detailní a přesná,
proto se stala hlavní proměnnou, podle které probíhá disagregace společně
s výsledky výše dvou zmiňovaných průzkumů. Základním předpokladem je
vysoká míra korelace mezi počtem turistů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízení, které jsou součástí průzkumu a počtem zaměstnanců v těchto
Tabulka č. 1 Zaměstnanost v turismu, odhady 2007, Londýn

Zdroj: Methodology LATI model; červenec 2009, ABI 2007, překlad
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zařízeních. Stejně je postupováno i v ostatních kategoriích stravování, nákupy, zábava a ostatní. Například v oblasti zábava jsou brány jako výdaje vstupné zaplacené za jednotlivé atraktivity v jednotlivých částech Londýna.
Kromě výše zmíněných průzkumů, které provádí jak Národní statistický
úřad, tak i samotná LDA jsou prováděny další průzkumy jako na příklad Průzkum návštěvnosti turistických atraktivit, průzkum obsazenosti ubytovacích
zařízení a britský průzkum dějiště konferenčních akcí. [5,22]
Výsledky LATI modelu jsou šířeny na webových stránkách LDA v ročních
reportech jednotlivých okrsků. LATI model byl použit pro rok 2004, 2005, 2006
a 2007. V následujícím schématu a tabulce je ukázka principů LATI modelu
a členění dat o zaměstnanosti v turismu.
4. Návrh metodiky regionalizace poptávkové strany TSA v českých
podmínkách na základních principech LATI modelu
Vzhledem k výše provedeným analýzám lze konstatovat, že pro české podmínky se v současné době jako vhodnější přístup pro regionalizaci TSA jeví
přístup „top-down“ stejně tak jako je použit přístup v LATI modelu.
Na základě existujících podkladů a zejména zdrojů dat je dále navržena metodika regionalizace TSA v ČR, a to regionalizace poptávkové strany TSA. Pokud budeme uvažovat o možnosti regionalizace TSA pak je nutné, aby bylo
zvoleno kritérium, na základě kterého bude poptávková strana regionalizována. Taková proměnná musí být v čase kontinuální, musí být bez problému sledovatelná a musí být v silné závislosti na poptávkovou stranu TSA.
Poptávková strana TSA je tvořena pěti základními tabulkami:
T1 – Spotřeba příjezdového turismu v ČR
T2 – Spotřeba domácího turismu v ČR
T3 – Spotřeba výjezdového turismu v ČR
T4 – Spotřeba vnitřního turismu v ČR
T5 – Výrobní účty jednotlivých odvětví turismu a ostatních odvětví v ČR
Hlavní náplní těchto tabulek jsou data, která ukazují výše výdajů, které návštěvníci utratí za jednotlivé služby a zboží v cestovním ruchu v dané zemi. Výše těchto výdajů je samozřejmě v těsné závislosti na počtu návštěvníků, kteří
se účastní turismu ve sledovaném období. V tabulkách T1 – T3 jsou zachyceny tři kategorie návštěvníků – rezidenti cestujících v rámci ČR tzv. domácí turismus, rezidenti vyjíždějící za hranice ČR, kteří však část výdajů na cestu nechávají v ČR tzv. výjezdový turismus a nerezidenti přijíždějící do ČR tzv.
příjezdový turismus. [10,18]
1. fáze: Určení kritéria pro disagregaci a otestování jeho závislosti
na spotřebě v turismu
Jedním ze základních požadavků pro použití přístupu „top-down“, který byl
vyhodnocen jako vhodnější přístup pro regionalizaci TSA v českých podmínkách, je reprezentativnost zvoleného kritéria pro každý z regionů. Jako kritérium (proměnnou) podle kterého bude provedena regionalizace poptávkové
strany TSA, zvolíme zaměstnanost v turismu po vzoru LATI modelu. Jedná se
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o proměnnou, která by měla být snadno sledovatelná i na úrovni regionů jak
ze strany Českého statistického úřadu, tak i ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a měla by v regionech zaručovat reprezentativnost.
K určení závislosti mezi proměnnou zaměstnanost v turismu a spotřebou
v turismu si zvolíme konkrétní proměnnou, která bude reprezentovat právě
spotřebu. Jako nejvhodnější se jeví proměnná počet hostů v hromadných ubytovacích zařízení (HUZ). Tato proměnná je dlouhodobě sledovaná Českým statistickým úřadem a od počtu hostů v HUZ se odvíjí mnoho dalších údajů jako
např. výdaje.
Po určení obou proměnných následuje otestování závislosti, a to pomocí regresní a korelační analýzy. V současných podmínkách zde nemůže být názorně předvedena regresní a korelační analýza na níže uvedených datech, neboť
je k dispozici příliš malá časová řada dat, a to na straně zaměstnanosti v cestovním ruchu. Je nutné upozornit na fakt, že při korelaci časových řad je nutné časovou řadu očistit od trendu a sezónnosti a korelovat její rezidua. Pro modelový příklad byla použita data z roku 2005, a to z důvodu jejich komplexnosti
a definitivnost a taktéž z důvodu získání přístupu do potřebných databází právě pro tento rok (viz. dále).
Tabulka č. 2: Počet zaměstnanců v turismu a počet hostů v HUZ 2003-2006
Rok
2003
2004
2005
2006

Zaměstnanci (FO)

Počet hostů v HUZ
228620
232097
237890
239465

11 346 482
12 219 689
12 361 793
12 724 926

Zdroj: vlastní zpracování, Pramen: ČSÚ

2. fáze Stanovení základních kategorií zvoleného kritéria
V první fázi byla za základní kriterium (proměnnou), podle kterého bude
provedena regionalizace, zvolena zaměstnanost v turismu. Ta se vyznačuje
značnou rozmanitostí, a to především v počtu odpracovaných hodin, sezónností, práce na poloviční úvazek, převažující věková kategorie mladých lidí
a žen.
Z hlediska zaměstnanosti je potřeba si určit kategorie, ve kterých bude zaměstnanost sledována. Zvolené kategorie by měly korespondovat s členěním
produktů v turismu sledovaných v rámci TSA. Produkty vytvořené národní
ekonomikou jsou pro účely sestavení TSA rozděleny na specifické produkty
a nespecifické produkty. Dále jsou specifické produkty rozděleny na charakteristické produkty pro turismus a související produkty s turismem. Členění podle ČSÚ ukazuje následující schéma č. 5.
Aby mohlo být zvolené kritérium zaměstnanost v cestovním ruchu správně
použito pro regionalizaci TSA, měly by jeho zvolené kategorie korespondovat
se skupinami produktů spotřeby v turismu, tak jak je sledována v tabulkách
T1-T5 v satelitním účtu. Členění produktů v turismu uvádí následující tabulka č. 3.
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Schéma č. 5 Vymezení specifických a nespecifických činností v turismu
Národní hospodářství
Všechna odvětví (činnosti)
Nespecifické činnosti
CR

Specifické činnosti CR

Charakteristickéčinnosti
CR

Hlavní

Vedlejší

Činnosti související
s cestovním ruchem

Hlavní

Vedlejší

Hlavní

Vedlejší
produkty

Charakteristické

produkty

Související

produkty

Nespefické

produkty

Nespefické

produkty

Charakteristické

produkty

Související

produkty

Nespefické

produkty

Související

produkty

Charakteristické

Zdroj: Zpracováno podle ČSÚ

Při tvorbě jednotlivých kategorií zaměstnanosti v turismu vytvoříme z charakteristických produktů či služeb dvě skupiny, a to ubytování a stravování.
Tyto dvě skupiny také odpovídají klasifikaci OKEČ 55 nově od 1.1.2008 klasifikaci CZ NACE 55 a 56, což usnadní získání potřebných dat. Další skupinu
bude tvořit doprava, a to doprava osobní-železniční, pozemní, letecká, vodní.
Jedná se o související služby s turismem. Poslední skupina bude souhrnem rekreačních, kulturních a sportovních služeb, služeb cestovních kanceláří a agentur, pronájmem dopravních prostředků, a dalších rekreačních a zábavných činností (strukturovaně viz. následují schéma č. 6).
Schéma č. 6 Rozdělení zaměstnanosti v turismu do kategorií

Zaměstnanost turismu

Ubytování

Stravování

Doprava

Ostatní

Zdroj: Vlastní zpracování
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Tabulka č. 3: Seznam charakteristických odvětví a produktů turismu
Seznam charakteristických
odvětví CR (sloupce)

OKEČ1)

Seznam charakteristických
produktů turismu (řádky)

1 - Hotely a podobná ubytovací
zařízení
2 - Druhé domovy
3 – Restaurace a podobná zařízení
4 – Osobní železniční doprava
5 – Osobní silniční doprava
6 – Osobní lodní doprava
7 – Osobní letecká doprava
8 – Doplňkové služby osobní dopravy
9 – Pronájem dopravního
zařízení/vybavení
10 – Cestovní agentury
a podobná zařízení
11 – Kulturní služby
12 – Sportovní a ostatní rekreační
služby turismu

551, 552

1 - Ubytovací služby
1.1. Hotely a ostatní ubytovací služby
1.2. Služby druhých domovů
2 - Stravovací služby
3 - Služby osobní dopravy
3.1. Služby železniční doprava
3.2. Služby silniční dopravy
3.3. Služby lodní dopravy
3.4. Služby letecké dopravy
3.5. Doplňkové služby osobní dopravy
3.6. Pronájem dopravního zařízení/
vybavení
3.7. Údržbářské a opravárenské služby
4 – Služby cestovní kanceláře/
agentury a průvodce
4.1. Služby cestovních agentur
4.2. Služby cestovních kanceláří
4.3. Turistické informace a
průvodcovské služby
5 - Kulturní služby
5.1. Divadla a koncerty
5.2. Muzea a ostatní kulturní služby
6 - Rekreační a ostatní zábavní
služby
6.1. Sport a rekreačně sportovní služby
6.2. Ostatní zábavní a rekreační služby
7 - Různé služby turismu
7.1. Finanční a pojišťovací služby
7.2. Pronájem ostatního zboží
7.3. Ostatní služby turismu

i. n.
553, 554,
555
601
602
611, 612
621, 622
632
711, 712

633
923, 925
926, 927

SKP1)

551, 552
i. n.
553, 554,
555
601
602
611, 612
621, 622
632
711, 712
502, 504

633
633
633

923
925

926
927
660
714
-

I. n. – imputované nájemné druhých domovů
1) odvětví a činnosti vyčleněné v TSA ČR

3. fáze Určení zdrojů dat
Na základě úvodních dvou fází a vytyčení kritéria v členění do jednotlivých
kategorií je nutné určit si zdroje dat, ze kterých budou čerpána potřebná data, a to jak pro spotřebu v turismu, tak i pro zaměstnanost v odvětví.
A)Zdroje dat pro spotřebu turismu v ČR
TSA – Ze satelitního účet turismu ČR lze využít tabulky poptávkové části,
a to konkrétně tabulky T1 – T5.
B)Zdroje dat pro zaměstnanost v turismu ČR na úrovni regionů NUTS III
Jak se ukázalo, získání dat o zaměstnanosti v turismu na regionální úrovni NUTS III je velmi těžkým úkolem. Byly prozkoumány následující zdroje:
• TSA – Satelitní účet turismu ČR modul zaměstnanosti
• VŠPS - Výběrové šetření pracovních sil
• MOS – Městská a obecní statistika
• VŠCR – Výběrové šetření cestovního ruchu
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Ani z jednoho výše uvedeného zdroje nebylo možné získat data, která by uváděla zaměstnanost v turismu v členění na regiony NUTS III,
tedy na úrovni krajů. Bylo nutné získat potřebná data o zaměstnanosti v turismu z Registru ekonomických subjektů (RES).
Registr ekonomických subjektů je veřejným seznamem, který je veden podle §20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Registr poskytuje seznam existujících subjektů včetně jejich základních charakteristik, a to včetně OKEČ a příslušnost k regionu až na úroveň NUTS IV. RES tedy může
poskytnout chybějící informace o zaměstnanosti v odvětví turismu podle předem vymezených OKEČ (viz. fáze 2).
Nevýhodou registru ekonomických subjektů je, že při sestavování RES je
použita podniková metoda. To znamená, že dané subjekty jsou přiřazovány
k tomu regionu, kde je zapsáno hlavní sídlo podniku a dále se již neregistrují
závody podniku či detašovaná pracoviště. Tudíž při důrazu právě na získání regionálního členění dat, mohou být tato data zatížena chybou. Jako příklad lze
uvést železniční osobní dopravu, kde jsou všichni zaměstnanci v RES přiřazeny k hlavními městu Praha, neboť v Praze je sídlo společnosti Českých drah.
Důsledkem je, že velká města jako Praha, Brno, Ostrava pak vykazují vyšší počet zaměstnanců, než jaká je skutečnost.
Nicméně byla z RES 2005 (právě k databázi z roku 2005 získala autorka
přístup) vygenerována data o počtu zaměstnanců dle stanovených OKEČ za
celou ČR a za jednotlivé regiony NUTS III. Na jednom z regionů bude následně modelově ukázána navržená metodika.
Celkem bylo vygenerováno 249 743 údajů. Údaje byly zpracovány v databázi
Access, byly rozděleny do vytyčených kategorií zaměstnanosti v turismu – ubyTabulka č. 4: Podíl zaměstnanců v odvětví turismu v krajích ČR v jednotlivých kategoriích
Podíl zaměstnanců v krajích ČR v jednotlivých kategoriích
Kraje ČR
Ubytování
Stravování
Doprava
Praha
46,4
22,1
41,9
Středočeský
5,6
9,3
4,9
Jihočeský
4,3
6,2
1,8
Plzeňský
2,6
5,3
3,9
Karlovarský
6,6
3,5
1,7
Ústecký
3,0
7,0
7,5
Liberecký
2,9
4,0
2,7
Královéhradecký
4,4
4,8
2,9
Pardubický
2,2
3,5
2,7
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

1,6
9,9
2,5
4,5
3,5

3,4
10,5
5,0
4,7
10,7

1,3
9,1
1,3
2,9
15,6

Ostatní
37,7
5,7
4,5
4,8
2,6
6,1
3,9
4,0
2,3
2,2
10,0
3,4
3,4
9,4

Zdroj: Vlastní zpracování
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tování, stravování, doprava, ostatní – a přiřazeny k jednotlivým krajům. Dále
byly spočítány hodnoty počtu zaměstnanců v jednotlivých kategoriích, tak jak
jejich členění udává metodika RES. Zpracováním těchto údajů vznikla tabulka č.4.
Kategorie ostatní obsahuje – činnost cestovních kanceláří a agentur, průvodcovskou činnost, pronájem dopravních prostředků, kulturní a sportovní činnosti
Graf č. 1: Podíl zaměstnanosti v turismu v jednotlivých krajích ČR, rok 2005
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Tabulka č. 5: Počet zaměstnanců v turismu v Královéhradeckém kraji, 2005
Odvětví NH
Ubytování
Stravování
Doprava
Ostatní
Činnost CK + průvodc. činnost
Pronájem dopr. prostředků
Kulturní a sportovní činnosti

ČR (FO)
36068
122074
58103

HK (FO)
1580
5817
1667

Podíl v %
4,38
4,77
2,87

85457
11316
1867
72274

3412
303
46
3063

3,99
2,68
2,46
4,24

Zdroj:Vlastní zpracování
FO …fyzická osoba, HK …Královéhradecký kraj
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Zdroj: Vlastní zpracování

Schéma č. 7: Postup výpočtu při regionalizaci spotřeby turismu podle kritéria zaměstnanost v turismu

Modelově bude metodika ukázána na Královéhradeckém kraji, pro který
byla z RES 2005 získána data uváděná v tabulce 5:
4. fáze Postup výpočtu
Do výpočtu vstupují v podstatě dvě proměnné – zaměstnanost v turismu
a spotřeba vnitřního turismu. Co se týče spotřeby, jedná se o spotřebu jak zahraničních návštěvníků (příjezdový turismus), tak i domácích návštěvníků (domácí turismus) v členění podle produktů uváděných v TSA – ubytovací služby, stravovací služby, služby osobní dopravy. Tyto tři kategorie zůstanou
zachovány i pro proměnnou zaměstnanost v turismu. Další kategorie spotřeby budou agregovány do jedné společné kategorie, a to kategorie ostatní (stejně tak v případě proměnné zaměstnanost) – služby cestovních kanceláří/agentur a průvodce, kulturní služby, rekreační a ostatní zábavní služby, různé
služby turismu.
Výpočet je založen na podílu zaměstnanosti v turismu v daném regionu
(kraji) na celkové zaměstnanosti v turismu a je ve stejných kategoriích vztažen ke spotřebě v turismu. Postup ukazuje následující schéma č. 7.
Použitý přístup „top – down“ je méně přesný než druhý přístup „bottomup“ neboť se jedná o odhady a disagregaci dat na státní úrovni na regionální
úroveň podle proměnné, ke které není v České republice dostatečně přesná
statistika (zaměstnanost v turismu na regionální či lokální úrovni). Nicméně
by tento přístup po vzoru LATI modelu mohl poskytovat orientační přehled
o dopadech turismu do regionů na straně spotřeby.

5. Závěr
Jak se v posledních letech ukazuje, vytvořením metodiky TSA a jeho samotným naplňováním proces statistického sledování dopadů turismu na ekonomiky jednotlivých zemí, nekončí, právě naopak. Celosvětově probíhá decentralizace v rozhodování a řízení, což platí i pro odvětví turismu, a tak se
objevila potřeba mít k dispozici informace a data na regionální úrovni a lokální úrovni. Statistici a experti v oblasti turismu začali uvažovat o sestavení
regionálních satelitních účtů (R-TSA), avšak vzhledem k náročnosti a složitosti této problematiky, nebyla dosud jednotná metodika pro regionalizaci TSA
nikým vydána.
Za základní důvody, které vedou odborníky k regionalizaci TSA, lze považovat následující:
– informace, data a výstupy z R-TSA na regionální úrovni budou sloužit představitelům veřejné správy na regionální úrovni (NUTS II, kraje, obce) při
tvorbě koncepčních a strategických dokumentů k rozvoji daného regionu či
lokality;
– výstupy budou sloužit k zaměření podpory turismu, a to jak z národních tak
i z evropských zdrojů;
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– regionální data se stanou významnými vstupy při procesu rozhodování
o konkrétních investicích v oblasti turismu a jeho infrastruktuře;
– regionální informace pomohou lépe zacílit marketingové kampaně regionálních produktů turismu;
– informace a výstupy pomohou při identifikaci budoucích investičních příležitostí v regionu;
– regionální TSA ukáže konkrétní výstupy, a to zejména důležité a praktické
informace - za co návštěvníci utrácejí peníze, kolik jich utrácejí a kde se spotřeba odehrává.
V současné době probíhá zejména výměna zkušeností s regionalizací TSA
mezi těmi státy, které se rozhodly pro jeho sestavení. Mezi úspěšné země na poli regionalizace TSA lze jmenovat Španělsko, Kanadu, Rakousko, Finsko, Norsko. Velká Británie pracuje taktéž na regionalizace TSA a Londýnská rozvojová agentura (LDA) využívá data z TSA a dalších doplňujících celostátních
šetření dokonce k disagregaci na lokální úroveň pomocí LATI modelu. Cílem
modelu je získat informace o dopadech turismu na 33 londýnských okrsků.
Model má samozřejmě řadu nedostatků a to zejména, že celý stojí na odhadech, kde základem jsou data, která se například sbírala naposledy v roce 2003
a od té doby se neustále tvoří roční odhady. Je zřejmé, že takový postup musí
být zatížen postupem času stále větší a větší chybou ze statistického hlediska.
Přínosem tohoto modelu je však jakýsi jednoduchý návod na možnou disagregaci dat pomocí proměnné zaměstnanost v turismu, která je v těsné korelaci
s poptávkovou stranou TSA. Základním předpokladem je však dostupnost relevantních dat jak na straně spotřeby, tak i na straně zaměstnanosti v turismu. Data by měla vykazovat zejména kontinuitu jak ve sběru, tak i v metodice sběru dat, aby s nimi mohlo být dále pracováno a výsledky mohly být
využity pro sestavování vývojových trendů, prognóz apod.

Ing. Lucie Petříčková, Ph.D. je od roku 2009 členem katedry cestovního ruchu na Vysoké škole hotelové v Praze. Od ledna 2011 je členem
řešitelského týmu projektu výzkumu a vývoje Ministerstva pro místní
rozvoj České republiky WD-37-07-2 Výzkum domácího a příjezdového
zahraničního cestovního ruchu ve vztahu k zmírnění společensko-ekonomických disparit. Hlavní zaměření činnosti je Satelitní účast cestovního ruchu a destinační management.
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Michaela Antoušková, Jana Mikulec
Využití GIS (geografické informační systémy) v turismu
(CHKO Kokořínsko)
Abstrakt: GIS (geografické informační systémy) jsou využívány v řadě
vědních oborů. Původně byly využívány zejména v oblasti životního prostředí
a přírodních zdrojů, nicméně postupně se jejich využití rozšiřovalo a dnes jsou
využívány i ve výzkumu cestovního ruchu. GIS umožnil studium potenciálů
cestovního ruchu, zejména primárních a sekundárních potenciálů v Chráněné
krajinné oblasti Kokořínsko. Díky využití metody GISu bylo možné určit plochy,
které jednotlivé typy potenciálu zaujímají. Na jejich základě a lokalizaci
sekundárních potenciálů bylo možné porovnávat potenciál cestovního ruchu
v rámci stanovených šesti krajinných územních jednotek. Pomocí Spearmanova
koeficientu byl následně sledován vztah mezi jednotlivými potenciály.
Klíčová slova: GIS, potenciály cestovního ruchu, chráněná krajinná oblast,
Kokořínsko

Usage of GIS (geographic informatic systems)
in Tourism (PLA Kokořínsko)
Abstract: GIS (geographic information system) is used in various research
areas. Originally it was used in environmental and nature resources research,
nevertheless its usage has spread and nowadays it is used also in tourism
research. The GIS technique enabled to study tourism potentials, especially
primary and secondary ones, in the landscape protected area of Kokořínsko.
The GIS technique facilitated to find out land occupation by mentioned type of
potentials. This and the localization of secondary potential enabled to compare
tourism potentials in several landscape units within the landscape protected
area of Kokořínsko. Finally the relation between potentials was studied, by
Spearman´s coefficient.
.
Key words: GIS, tourism potentials, protected landscape area, Kokořínsko
JEL Classification: Q50, R10

1. Introduction
Protected landscape area (further PLA) Kokořínsko is one of analyzed
protected landscape areas within the research project called “Influence of the
aesthetic values on the tourist trade in protected landscape areas” (university
grant no.20094209). Mentioned project aims to determine the relation between
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landscape aesthetical values and tourism. One of the basic ideas of the
research project corresponds to Healy (1994) who determines that the ability
to view natural and man-made scenes that are interesting is an important
part of the tourism experience and is probably the principal motivation for
many visitors. The simple interaction between landscape and tourism is
illustrated in fig. 1.
Fig. 1: Model of interaction between tourism and landscape

Direct and
Indirect use

Investment in
landscape
capital
Tourist
industry

Tourists´satiscation
from experiencing
landscape

Landscape

Impacts on
landscape
capical
Tourist

Source: Modified Garrod (200 ) approach

However there exist other interactions among tourism industry and
landscape and tourists themselves in the form of tourism supply and tourism
demand. Tourism demand is represented by tourists, their preferences,
capacity of free time, financial possibilities and other factors. Tourism supply
can be characterized by primary, secondary and tertiary potentials. Primary
potentials present all natural and social attractions in the region. Secondary
potentials present the factors, which launch incomes and employment. These
factors also help to diversify rural landscape and make the location more
attractive both for tourists and for residents. These factors include the
accessibility of the location, possibilities of accommodation, boarding. Driving
up secondary potentials is dependent on human abilities, concretely on
management of destination and its ability of strategic and local planning.
Tertiary potentials represent the ability of local authorities to organize,
develop and stabilize the location. They depend on cooperation of authorities
in local, national and international levels.
As tertiary potentials are highly depended on human factor, the research
in the PLA Kokořínsko is focused on primary and secondary potentials. To
study these potentials in the area the Geographic Information System (GIS)
technique as new method in tourism research is used.
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2. Literature review
2.1. GIS in Tourism Research
The GIS is a computer-based database used to store, integrate in layers and
display data of a geographical nature. It has a widespread use in the area of
ecological monitoring and environmental planning. GIS has changed from the
original desktop character to more important sever applications (data sharing,
internet presentations) and mobile applications (mobile phones, PDA1, GPS2).
Nowadays, GIS is used for many purposes including tourism planning, tourism
impacts and other tourism issues.
2.1.1 GIS definition
ESRI, company that introduced this geographic information system as the
first one and made the first edition of ARCINFO3 accessible for computers,
defines GIS as ”A geographic information system integrates hardware,
software, and data for capturing, managing, analyzing, and displaying all
forms of geographically referenced information.” (ESRI, 2010) McAdam (1999)
defines GIS as a relational database capable to manipulate both spatial data
(in the form of digitized maps) and attributes data (comprising data sets in
the form of alfa-numerical records). Other definition is published in Giles
(2003) in which the GIS is characterized as a system capable to enable the
integration of datasets representing socioeconomic development and
environmental capital within a giving special setting. Also other authors deal
with the GIS definition. Boers – Cottrell (2007) view GIS as a hardware,
software and procedures collectively supporting the collection, input, storage,
retrieval, manipulation, transformation, analysis and presentation of georeferenced objects and field data.
2.2.2 GIS technique in tourism
Tremblay (2005) found out that a large part of GIS applications has been
developed by combining information about land and other spatial
characteristics with ecological data to produce multilayered maps. The
multilayered maps allow an integration of huge amount of data. The core data
layers that form spatial data framework are: geodetic control, ortho-imagery,
elevation, transportation, hydrography, governmental units and cadastral
information. (UN, 2000) Example of layers in tourism industry is presented in
fig. 2.

1 Personal Digital Assistant
2 Global Positioning System
3 ARCINFO is a full-featured geographic information system
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Fig 2: Examples of layers for tourism industry

Source: Janović (2007)

Most of the GIS systems use one of two fundamental representation
techniques: vector and raster ones. Vector systems represent real-world
features using a set of geometric element:
• points;
• lines;
• polygons.
Points are represented in a computer database by an x, y coordinate. In
tourism industry point features represent individual tourist attractions such
as natural attractions, waterfalls, historical buildings, hotels, restaurants.
Lines are sequences of x, y coordinates. Linear patterns represent in tourism
e.g. costal beaches. Polygons are represented by a closed series of lines and in
tourism characterize e.g. natural parks.
Operations with above mention features enable several functions:
• Layering, which enables the user to add and remove certain features from
map display (e.g. to remove all other features and display only hotels,
restaurants, museum).
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• Querying and reclassification, which enable the user to adjust the map
image for analysis (e.g. to determine museums or historical building with
free entrance within the location of interest).
• Buffering, which enables to identify the areas of interest (e.g. to identify all
hotels and restaurants around nature park).
With raster systems, the graphic representation of features and the
attributes they possess are merged into unified data files.
Finally, data integration enables two different map layers of the same area
to be laid one on the top of the other to form a new layer. So the GIS file may
show all hotels as points, all roads as lines within a specific area or polygon
and GIS also enables to identify hotels within a specific area that match
specific criteria. According to the Chen (2006) the use of GIS for tourism
purposes facilitate:
• to identify principal tourist activities within a destination or among
destinations;
• to identify issues of environmental justice, to identify conflicts,
complementary land uses, tourist activities, natural resources;
• to assess impacts of tourism development (to demonstrate tourism impacts
on its surrounding.
Giles (2003) adapted the Butler´s view of relation between tourism issues
and GIS application. This relation is summarized in the table 1.
Table 1: GIS application for tourism purposes
Problem
Benchmark/database
Environmental management
Conflicts
Tourism behavior
Carrying capacity
Prediction
Data integration
Development control and direction

GIS application
Systematic inventory of tourism resources
Facilitating monitoring of specific indicators
Mapping recreational conflicts, i.e. recreation-wildlife
Wilderness perception
Identification of suitable locations for tourism
development
Simulation and modeling spatial outcomes of proposed
tourism development
Integration of socio-economic and environmental
datasets
Decision support systems
Source: Giles (2003) adapted Butler (1993)

Giles (2003) concluded that GIS could play an important role in impacts
assessment in tourism development, especially in auditing conditions,
examining the sustainability of locations for regional development. GIS can
also identify conflicts and model relations among the variables. Nevertheless,
the use of GIS may be limited, mainly due to the lack of long-term,
comprehensive and systematic data on tourism issues. With consistent spatial
data on tourism locations, characteristics of these locations and long-term
visitor data, the GIS application will grow significantly.
Numerous cases of the usage of GIS may be cited. In these cases GIS brings
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a significant value to tourism planning and development. For example Harris
at al. (1995) used GIS for a research in the Colorado National Forest. They
compared the movement of tourists and the movement of mountain sheep.
They assumed that sheep competed with tourists for the same land. From
other authors can be mentioned Tomczyk (2010) who used GIS to modeled
environmental sensitivity of recreational trail in the Gorce National Park in
Poland. The GIS allowed dealing with huge amount of data about topography,
soil properties and vegetation. According to Tomczyk the main advantages of
this method could be seen in the capability to study spatial diversion and the
distribution of environmental sensitivity and also in the possibility to assess
which factors are the most important for environmental sensitivity in selected
areas. Among authors who used GIS for tourism research purposes are
Beedasy – Whyatt (1999) who focused their research on Spatial Decision
Support Systems for sustainable planning in Mauritius. GIS was a core
component for this system.
2.2. Tourism in protected landscape areas (PLAs)
Conception of tourism is one of very discussed topics because of its
numerous definitions, many forms and other areas which generate tourism.
World Commission on Protected Areas (Eagles et al.,2002) defines tourism as
the activities of persons travelling to and staying in places outside their usual
environment for not more than one consecutive year for leisure, business, and
other purposes. Potent motivation for tourism are natural attractivities,
cultural artefacts and valuable ecosystems.
With reference to Kajala et al.(2004) the majority of protected areas are at
the same time scenic and interesting recreation and tourism destinations that
attracted tourists even before they were established as protected areas.
Although the main purpose of protection is nature conservation, legislation
usually allows for a certain amount of recreation and research as well.
It is evident that the interrelationship between tourism and a protected
landscape area plays important role. In Czech Republic there are in total 25
protected landscape areas which occupy 13,6 % of total surface. However
tourism brings to these areas some benefits and costs. These effects interact
often in complex ways. Eagles (2002) adds that it is the responsibility of the
protected area planner to maximize benefits while minimizing costs.
Sustainable tourism development is required in whole territory of Czech
Republic, but the most requirements are logically demanded on these
protected areas. Protected landscape areas in Czech Republic are defined
under sections 25-28 of the Act on Nature and Landscape Protection No.114/92
Coll.
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Table 1: Potential benefits of tourism in protected areas
Benefits
Enhancing
economic
opportunity

Increases jobs for local residents
Increases income
Stimulates new tourism enterprises, and stimulates and diversifies the local
economy
Encourages local manufacture of goods
Obtains new markets and foreign exchange
Improves living standards
Generates local tax revenues
Enables employees to learn new skills
Increases funding for protected areas and local communities
Protecting
Protects ecological processes and watersheds
natural
Conserves biodiversity (including genes, species and ecosystems)
and cultural Protects, conserves and values cultural and built heritage resources
heritage
Creates economic value and protects resources which otherwise have no
perceived value to residents, or represent a cost rather than a benefit
Transmits conservation values, through education and interpretation
Helps to communicate and interpret the values of natural and built heritage
and of cultural inheritance to visitors and residents of visited areas, thus
building a new generation of responsible consumers
Supports research and development of good environmental practices and
management systems to influence the operation of travel and tourism
businesses, as well as visitor behaviour at destinations
Improves local facilities, transportation and communications
Helps develop self-financing mechanisms for protected area operations
Enhacing
Promotes aesthetic, spiritual, and other values related to well-being
quality
Supports environmental education for visitors and locals
of life
Establishes attractive environments for destinations, for residents as much as
visitors, which may support other compatible new activities, from fishing to
service or product-based industries
Improves intercultural understanding
Encourages the development of culture, crafts and the arts
Increases the education level of local people
Encourages people to learn the languages and cultures of foreign tourists
Encourages local people to value their local culture and environments
Source: Eagles et al.(2002)

3. Methodology
The GIS method was used to study tourism potentials in the PLA
Kokořínsko. Analyses of tourism potential were focused especially on primary
and secondary potentials.
Considered area of PLA Kokořínsko is divided into 6 landscape units
(further LU) according to the landscape character (see map 1). This
fragmentation was based on the document Preventive evaluation of territory
in PLA Kokořínsko from perspective of landscape character, published by Vorel
et al. (2010)
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Map 1: Fragmentation of PLA Kokořínsko
Lanscape units:
A Vlhošť – Dubová Hora
B Údolí Liběchobky
C Beškovský Kopec-Vrátenská
hora
D Supí Hora
E Spálený Vrch-Vidím
F Kokořínský důl

Source: http://geoportal.cenia.cz, Government of the PLA Kokořínsko

GIS facilitated to determine areas (km2) of analyzed intensity zones and
type of potentials in each landscape unit, what enabled to study relations and
correlation among these potentials.
The Government of the protected landscape area of Kokořínsko was
contacted and asked for a shape file data format with information about
landscape character which was divided into six landscape units. The club of
Czech tourists was asked for a raster file with information about tourist and
bike trails. The rest of the data, such as the border of the area of interest, roads,
rivers, main towns were used from accessible internet map service of agency
Cenia. The ARCIMS address of this map service is http://geoportal.cenia.
cz. Maps and layouts were done in program GIS version 9.3 ESRI (Arc
Catalogue, Arc Map and Arc Toolbox). In all maps the coordinated system SJTSK Krovak East North was set up.
For the analysis of general potential and type of potential of PLA
Kokořínsko served two maps with geographic information about general
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potential and type of potential in whole Czech Republic from Bína (2001). After
georeferencing, these raster files were used in edit session to create new
polygone vector layers by tracing each area. In the attribute tables of those
layers, the information about intensity zone, point value and type of potential
were added. In “properties” of each layer – field “symbology” was set up
“categories” to divide particular zones and types (See map 2 in chapter
Results).
Other data were gained from primary research. For data collection there is
chosen a method, which combines self-administered data collection
(questionnaire is filled without the presence of the investigator) and otheradministered data collection. In this case the investigator was absent during
filling of the questionnaire but he/she spoke to respondents, gave them
questionnaires with flash information about filling. This method should have
ensured high return ability of the questionnaires. The data collection was
effectuated on the crossroads of tourist trails during summer 2010.
The whole questionnaire contained 19 questions out of which 11 questions
were used to analyze the tourist profile and his preferences. The whole
questionnaire was consulted with experts in sociology.
Moreover there was also created a map in A0 size with all hiking and bike
trails in the protected landscape area. The respondent was asked to write down
numbers of trails which he/she visited/will visit during last/next seven days.
3.1 Analyses of tourism potentials
3.1.1 Analysis of primary potentials
The evaluation of localization factors was overtaken from Bína (2001).
Bína´s work was focused on evaluation of localization conditions of tourism in
all municipalities in the Czech Republic. In this work he adopted the concept
of two basic tourism subsystems: natural and cultural. Among these concepts
there are evaluated 24 elements (14 natural and 10 cultural elements).
Among natural elements were evaluated: natural sightseeing’s and
feasibility of landscape for several tourist’s activities such as hiking and
mountain tourism, biking, skiing, winter down-hill sports, water recreation,
recreation in the sense of forest/mountain, rural tourism, water sports,
mountain-climbing, hang gliding, sport hunting, sport fishing, and observation
of water fowls.
Among cultural elements were evaluated following elements: culturalhistorical sightseeing’s, museums, spas, conferences, cultural events, sport
events, church events, trade fairs and fairs, local products and border specifics.
These elements were evaluated by three grades of feasibility of localization
conditions; from basic level through enhanced level to high level of localization
conditions. To all elements were assigned weights according to the expert’s
judgment.
According to the result from above mentioned evaluation, Bína divided the
tourist potential into 5 types of potential:
• Natural marked
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•
•
•
•

Natural
Cultural
Cultural marked
Mixed
Among natural subsystem belong following types of tourism: biking, hiking,
skiing, summer recreation, winter recreation. However among cultural
subsystem following types of tourism are ranked: cultural tourism, sport
events, spas, church tourism, local products, border specifics.
The localization conditions of tourism in all municipalities in the Czech
Republic was evaluated by three grades of feasibility in 24 elements and its
summary is giving information about reached point values (14 categories) and
intensity zones (6 categories) in every location.
• 0 - without potential
• 1-15 - basic potential
• 16-20 - basic potential
• 21-25 - basic potential
• 26-30 - elevated potential
• 31-35 - elevated potential
• 36-40 - elevated potential
• 41-50 - elevated potential
• 51-60 - high potential
• 61-80 - high potential
• 81-100 - high potential
• 101-150 - very high potential
• 151-200 - very high potential
• 201 and more - exceptional potential
3.1.2. Analysis of secondary potentials
Among secondary potentials were analyzed the accommodation and
boarding facilities. The analysis of accommodation facilities took into
consideration the type of accommodation and the number of beds in that type.
The potential of accommodation facilities was made by numbers of beds
modified by given weight points derived from the type of accommodation. The
weight points were determined according to the statistics of visitors in the
collective accommodation establishments published by the Czech Statistical
Authority (more information available on www.czso.cz). The weight points used
for PLA Kokořínsko are shown in table 3.
Table 3: Weight points according to the type of accommodation
Accommodation facilities

Weight points

Hotels and similar establishements
Tourist campsites 0,061549 Holiday dwelling and hostels for tourists
Other establishemnts

0,698178
0,04167
0,198604

Source: Authors´ calculation
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The potential of boarding facilities was based on their number. The final
potential of secondary potentials was determined from the ratio of usage
accommodation and boarding facilities derived from the results of questioning
tourists in the PLA Kokořínsko.
3.1.3 Analysis of relation between tourism potentials
The relation between tourism potentials was analysed by Spearman’s
correlation coefficient (Spearman’s rho), which works by first ranking the data,
and than applying Pearson’s equation to those ranks. The Spearman coefficient
is defined as follows:
6

∑

d2

rs = 1 –
n (n2 – 1)

(1)

where ∑ d2 is the sum of the squared differences between the pairs of ranks
(x - y) , and n is the number of pairs. The coefficient runs in the interval <-1;
1>. If = rs = -1 the relation between x and y is perfectly monotone decreasing.
If rs = 0 there is no monotone relation between y and y. If rs = 1 the relation
between x and y is monotone increasing. Values of rs close to -1 or 1 indicate
strong tendency for x and y to have monotone relationship (increasing or
decreasing). Values close to 0 indicate weak relationship. (Brase, 2009)
The relation between variables was tested by two alternative hypotheses.
Left-tailed hypothesis which claimed there was monotone decreasing relation
between x and y (one-tailed – lower) and right-tailed alternative hypothesis
which claimed there was monotone increasing relation between x and y (onetailed – upper) were tested.
one- tailed – lower
H0 there is no correlation
between x and y
H1 there is negative correlation
between x and y

one- tailed – upper
H0 there is no correlation
between x and y
H1 there is positive correlation
between x and y

4. Results
4.1. PLA Kokořínsko
Protected landscape area Kokořínsko is unique mainly for its sandstone
towers, arches, windows and other formations. It became a protected landscape
area in 1976 by a decision of the Ministry of Culture, former Czechoslovakia.
Tourists came to PLA Kokořínsko mainly for its natural and cultural
attractions (48,9 %). Especially for the nature came 16,3 % tourists who
wanted to enjoy staying and being in the nature. Around 10 % tourists arrived
for sport activities especially biking. Almost the same amount of tourist came
to PLA Kokořínsko to visit their relatives and friends and 8,1 % tourists come
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for business purposes. For 4,1 % tourists PLA Kokořínsko represented only
a stop-over for their further travelling. (see fig.2)
Fig. 2: Tourists´ reasons to visit PLA Kokořínsko

Source: Authors´ research

Tourists coming to PLA Kokořínsko stayed in this area usually for 4 and
more days (37,8 %) and for 2 – 3 days (35,6 %) and 26, 7 % of tourist came for
one-day trip. They usually came with their friends (46,2 %) and with their
family members (42,6 %), only 9,2 % came alone and 1,9 % with organized
trip.
In the PLA Kokořínsko there are situated 35 accommodation facilities, the
most of them are hotels (24 establishments), 21 of them are family hotels.
There can be found also 2 private accommodation, 5 holiday dwellings or
campsites, and 4 hostels. Most of accommodation facilities are located around
Mšeno. Accommodation facilities are used by 36,2 % tourists. On the other
hand restaurants are more commonly used by tourists, 57, 3 % tourists take
meals in PLA Kokořínsko. Tourists can board in 20 restaurants or boarding
facilities.
Tourists were mainly satisfied with the facilities in the PLA Kokořínsko.
On the scale from -3 (very bad) to 3 (very good), 61,2 % tourists evaluated
facilities by 1 and 2, only 7,2 % tourists found facilities as bad (evaluated by
-1; -2; -3). Prices in the PLA Kokořínsko were also satisfactory. Most tourists,
63,1 % evaluated prices by positive grades. Only 4,9 % tourists were not
satisfied with prices and evaluated prices by negative grades.
4.2 Results of GIS technique
The map with geographic information about type of potential was created
in GIS program (see map 2). Map 3 shows the intensity zones of primary
potentials. Another map (see map 4) were created with two layers (general
potential, type of potential) which were overlaid and from the map is evident
that this protected landscape area belongs to areas with high intensity zone
of general potential with its majority of mixed type.
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Map 2: Types of general potential

This was confirmed by calculation of area of each intensity zone and type of
potential in attribute tables (see table 4 and 5). There was found out that in
comparison with average value of general potential in whole Czech Republic
PLA Kokorinsko belongs to the regions with above-average potential. More
than half of the area of PLA Kokořínsko – exactly 53 % is characterized as
mixed type of potential.
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Map 3: Types of general potential
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Map 4: General potential and its types in PLA Kokořínsko
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Table 4: Calculated areas of point value
of primary potential in each LU
Point
value
41-50
51-60
81-100
101-150
Point
value
41-50
51-60
61-80
81-100
101-150
Point
value
41-50
61-80
81-100
101-150
Point
value
51-60
61-80
81-100
101-150
Point
value
51-60
61-80
81-100
Point
value
31-35
36-40
51-60
61-80
81-100

Landscape unit A
Intenzity zone
elevated potential
high potential
high potential
very high potential
Landscape unit B
Intenzity zone
elevated potential
high potential
high potential
high potential
very high potential
Landscape unit C
Intenzity zone
elevated potential
high potential
high potential
very high potential
Landscape unit D
Intenzity zone
high potential
high potential
high potential
very high potential
Landscape unit E
Intenzity zone
high potential
high potential
high potential
Landscape unit F
Intenzity zone
elevated potential
elevated potential
high potential
high potential
high potential

Surface
(km2)
1,41
4,69
10,69
33,82
Surface
(km2)
22,98
9,49
11,96
2,13
18,22
Surface
(km2)
4,19
14,50
12,81
12,50
Surface
(km2)
4,90
2,90
11,56
5,25
Surface
(km2)
8,46
13,39
8,78
Surface
(km2)
5,66
11,98
4,98
1,79
33,33

Source: Authors´ calculation

108

Table 5: Calculated areas of type of
general potential in each LU
Landscape unit A
Type of general potential
Natural
Natural marked
Mixed
Landscape unit B
Type of general potential
Natural
Natural marked
Mixed
Landscape unit C
Type of general potential
Natural
Natural marked
Mixed
Landscape unit D
Type of general potential
Natural
Natural marked
Mixed
Landscape unit E
Type of general potential
Natural
Natural marked
Mixed
Landscape unit F
Type of general potential
Natural
Natural marked
Mixed

Surface
(km2)
22,96
14,02
13,63
Surface
(km2)
3,74
17,62
43,42
Surface
(km2)
19,42
7,37
17,21
Surface
(km2)
1,53
5,76
17,32
Surface
(km2)
7,12
12,54
10,97
Surface
(km2)
3,54
12,68
41,52

Source: Authors´ calculation

Analyzing secondary potentials there was effectuated data collection with
information about tourist trade - accommodation, catering establishment,
hiking trails and bike trails (see map 5). On the map there is evident that all
type of service is centered especially in LU F and there are fully missing
restaurants and accommodation establishments in the LU D. Also analyzing
secondary potentials it is necessary to have in mind that these services are
changing quite quickly depending on economic situation of each proprietor.
Map 5: Secondary potentials of PLA Kokořínsko
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4.3 Relation between tourism potentials
Land occupation of the tourism potentials driven from usage of the GIS
technique enabled to study the relation between the individual potentials. The
values of primary potentials in each landscape unit were determined from the
mean values of point intervals and the surface of primary potentials (see table
4). The results are shown in table. 6.
Table 6: Correlation between tourism potentials tested by Spearman´s Rho
Spearman´s Rho

Secondary

Correlation

potential

Coefficient

Natural

Correlation

potential

Coefficient

Natural

Correlation

marked

Coefficient

Sig. (1-tailed)

Sig. (1-tailed)

potential

Sig. (1-tailed)

Mixed

Correlation

potential

Coefficient
Sig. (1-tailed)

Primary

Correlation

potential

Coefficient
Sig. (1-tailed)

Secondary

Natural

potential

potential

Natural
marked
potential

Mixed

Primary

potential

potential

1,000

-,200

,600

,429

,829*

.

,352

,104

,198

,021

-,200

1,000

,314

-,600

,086

,352

.

,272

,104

,436

,600

,314

1,000

,314

,771*

,104

,272

.

,272

,036

,429

-,600

,314

1,000

,314

,198

,104

,272

.

,272

,829*

,086

,771*

,314

1,000

,021

,436

,036

,272

.

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed)

Source: Authors´calculation

Testing the relation between the variables (primary potential – secondary
potential – natural potential – natural marked potential – mixed potential)
by Spearman´rho proved the statistical significant correlation between
secondary potential and primary potential. This correlation was proved on the
significance level a = 0,05. Testing one - tailed hypothesis proved that there
exist positive correlation between mentioned variables and this correlation
can be characterized as quite strong. The similar relation can be indicated
between primary potential and natural marked potential. The correlation is
proved on the significance level a = 0,05 and can be characterized also as quite
strong

6. Conclusion
The table 7 and map 6 with information about quantity of primary and
secondary potentials was done for each lanscape unit (see table 7). From this
table it is evident that the highest potential is concentrated especially in LU
A. In LU D is missing whichever type of secondary potential. This data can
serve as a review of geographic extention of single potentials and is showing
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where is necessary contribute to development of tourism and like this to
improve economical, social and ecological conditions of their inhabitants.
Table 7: Primary and secondary potentials in PLA Kokořínsko

Landscape unit
A
B
C
D
E
F

Primary
potential

Secondary
potential
55,36
48,94
39,41
21,81
22,08
40,61

Total
potential
59,74
23,13
9,14
0,00
7,81
68,52

115,10
72,07
48,55
21,81
29,90
109,13
Source: Authors´calculation

On the basis of analysing primary and secondary potential there was
created a new map with intenzity zones just for PLA Kokořínsko. The intenzity
was expressed by colours from dark one to bright one.
Map 6: Primary and secondary potential of PLA Kokořínsko
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This map (map 7) and all information can serve to the Government of the
protected landscape area of Kokořínsko, Agency for protection of nature and
landscape area (AOPK4) and other governmental institutions for planning of
tourism development in PLA Kokořínsko in next years.
Table 8: Primary and secondary potentials in PLA Kokořínsko
Camp
Private accomodation
Dormitory
Pension
Hotel
Catering establishment
Natural potential
Socio-cultural potential
Natural reservation
Natural monument
Total

LU A LU B LU C LU D LU E LU F Total
1
1
0
0
0
3
5
0
1
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
3
4
5
2
2
0
1
11
21
0
2
0
0
0
1
3
1
6
2
0
2
9
20
2
0
1
0
0
0
3
0
0
1
0
1
1
3
2
1,3
0,5
0,2
0
1
5
5
2
3
0
4
2
16
16
15,3
11,5
0,2
8
31
82
Authors´calculation

Map 7: Primary and secondary potential of PLA Kokořínsko

4 Administration of Kokořínsko Protected Landscape Area
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To show the actual situation of used tourism potential the table which
summarise all the primary and secondary potential of each landscape unit was
made (see table 8). This table shows that till now the main tourist trade is
centered to LU F. It is necessary to have in mind that in this LU there is
situated the well-known castle Kokořín. On the other hand the rest of PLA is
also very interesting and northern part can develop tourism in connection with
near Máchův region and Máchovo lake. The summarization of the total
potential in each landscape unit is demonstrated in map 7.
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Tereza Gelná, Dana Fialová
Zábavní komplexy a jejich využití v cestovním ruchu
Abstrakt: Článek se zabývá problematikou zábavních komplexů, jejich podobou, významem a rolí v cestovním ruchu. Úvodní část článku je věnována
definici pojmu zábavní komplex a charakteristice jednotlivých typů těchto zařízení, mezi které se řadí zábavní parky, tematické parky, akvaparky a další.
Následuje popis vývoje vzniku těchto zařízení a stručný profil světového trhu.
V další kapitole je analyzován vybraný segment německého trhu zábavních
komplexů. Jedná se o analýzu poptávky a nabídky německých tematických parků s naznačením nejnovějších trendů ve vývoji tohoto odvětví. Závěr článku je
věnován srovnání s doposud vznikajícím českým trhem a doporučením pro potenciální investory.
Klíčová slova: zábavní komplex, tematický park, cestovní ruch, Německo,
Česko

Amusement Parks and their Role in Tourism Industries
Abstract: The aim of this paper is to characterize amusement parks and their role in tourism. In the first part of the article, the broad term “amusement
park“ is defined. The description of the development and main characteristics
of the world amusement parks market follows. The main part of the paper deals with the analysis of chosen segment of the German amusement parks market. The supply and demand of the German theme parks are described. New
developing trends in this industry are discussed. The last part of the paper compares the German market with the Czech. Finally some suggestions for the investors in the Czech Republic are formulated.
Key words: amusement park, theme park, tourism, Germany, Czech Republic
JEL Classification: J11 - Demographic Trends and Forecasts, R11 - Regional Economic Activity: Growth, Development, and Changes, D22 - Firm Behavior: Empirical Analysis

1. Úvod
Zábavní komplexy jsou zařízeními určenými pro trávení volného času, nabízejí široké spektrum atrakcí a zážitků, Opaschowski [30] je dokonce nazývá
„Katedrálami 21. století“. V Česku je zábavních komplexů ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi ještě poměrně málo, jedná se tedy i na poli cestovního ruchu o málo diskutované téma. Může se jednat o zajímavou investici
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v oblastech s rozvinutým cestovním ruchem, kde mohou oživit stávající nabídku či rozšířit sezónu, umožňují ale také vznik cestovního ruchu a turistické infrastruktury v oblastech, které byly v tomto ohledu dříve nevyužitelné
(Porúří, technické památky, skládky, opuštěné doly a lomy, staré hangáry či letiště apod.). Problematika zábavních komplexů a zábavních parků také představuje kontroverzní téma, které polarizuje veřejné mínění. Finančně náročné projekty jsou zajímavým tématem pro média a odborníky, kteří v souvislosti
s jejich výstavbou varují před „disneyzací“ a degradací kulturní identity. Mezi
další argumenty patří, že návštěvníkům zábavních komplexů je prezentován
přikrášlený svět, který nabízí namísto reality standardizované prostředí a přispívá tak k emocionálnímu a estetickému ochuzování společnosti (Gelná, Fialová [19]). Tato kritika je zajisté do určité míry oprávněná, nemusí ale platit,
jak bude vysvětleno v článku, pro všechna tato zařízení. Cílem tohoto článku,
který vychází z diplomové práce (Gelná [17]) věnované širším souvislostem
trávení volného času v zábavních komplexech a jejich dopadům na regionální
rozvoj, je převážně na příkladu německého trhu přiblížit problematiku jednoho z nejznámějších typů zábavních komplexů – tematických parků. Závěr článku by pak měl sloužit jako jakési doporučení pro investory na poli zábavních
komplexů, protože v současné době je patrné, že výstavba podobných velkých,
většinou velice finančně nákladných zařízení, představuje vzhledem k častějším změnám trendů, stárnutí populace a nutnosti stálých inovací poměrně
významná rizika.
2.Typologie, historie a světový trh zábavních komplexů
Pojem zábavní komplex je odvozen od německého pojmu „Erlebniswelt“ “
(např. Altenhöner [3], Baumgarten, Reeh [6]), který v překladu znamená „zážitkový svět“ nebo „svět zážitků“ a podobně jako v německé literatuře je považován za nadřazený pojem ostatním druhům zařízení (zábavní park, tematický park, vodní park apod.). Termín zábavní komplex byl zvolen z toho
důvodu, že v české literatuře nejsou pojmy zábavní a tematický park jednoznačné. V praxi je často považován tematický park za termín nadřazený výrazu zábavní park (Pásková, Zelenka [34], Attl [4]), což vhledem k pozdějšímu
vzniku tematických parků, považujeme za nevhodné. Širší vymezení pojmu
zábavní komplex také umožňuje zařadit pod něj i zařízení, která nemohou být
implicitně považována za zábavní či tematické parky a přesto splňují některé
jejich charakteristiky (např. nákupní centra). Obrázek 1 shrnuje použitou terminologii a zároveň poskytuje základní přehled v typologii zábavních komplexů.
Primární funkce zábavních komplexů spočívá ve zprostředkování zážitků.
Jejich základní koncept vychází z touhy lidí zapomenout na starosti všedního
světa a práce, touhy poznat a najít jiný svět a neobvyklým způsobem si odpočinout. Jde tedy o pocity zábava, radost, spokojenost a iluze. Vzniká tak kontrastní svět, který bývá často spojován s pojmy ráj, svět fantazií či snový ideální svět (Goronzy [22]). Neznamená to ale, že vše co je součástí zábavních
komplexů, je vymyšlené, jako například Disneyho pohádkové postavy. V současné době existují parky, které se naopak zaměřují na prezentaci pravdivých
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Obrázek 1: Typologie zábavních komplexů (dle nabízených atrakcí)
Künstliche, kommerzielle Erlebniswelten
=
Umělé komerční zábavní komplexy

Zábavní a tematické parky

Ostatní zábavní komplexy
=> Pobytové areály
(resorty)

Specielní formy

Klasické formy

=> časově omezené ZP
(např. Oktoberfest
v Mnichově)
• lidové festivaly
• jarmarky

=> tradiční zábavní parky
(Prater ve Vídni, Coney Island)

=> pohyblivé ZP
• lunaparky, poutě

=> tematické parky
• parky zaměřené na filmovou produkci
(Universal Studios Hollywood)
• parky zaměřené na život určitého etnika
(westernová městečka)
• parky zaměřené na propagaci značky
(Legoland)
• vědeckotechnické parky
(Cape Caneveral na Floridě)
• ostatní (Disneyland)

=> Nákupní centra
(Urban
entertainment centra)
=> Multikina
=> Casina a herny
=> Živá muzea
science a infotainment
centra (technické
muzeum Vídeň)
=> Tematické restaurace
a hotely

=> zvířecí a rostlinné parky
• safari
• zoo
• botanické zahrady
• akvária, delfinária
=> vodní parky
• venkovní a vnitřní aquaparky
=> miniparky (Madurodam v Nizozemsku)
=> Sportovní parky
• lanová centra
• bobové dráhy
Zdroj: upraveno dle Attl [4], Konrath [25], Gelná [16]

informací – jedná se např. o vědeckotechnické parky, science a infotainment
centra, parky zaměřené na historii či tzv. živá muzea. Vždy se ale jedná o silně inscenizované prostředí, kdy je celý komplex zasazen do scény, která se odlišuje od všedního života. Inscenizované prostředí vzniká dle Goronzyho [22]
pomocí třech základních postupů, kterými jsou snaha o zabránění nespokojenosti zákazníků, tematizace a vyprávění příběhů. Tematizace spočívá v tom, že
návštěvník nabývá příjemného pocitu, zažívá něco neobvyklého, v prostředí,
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které je harmonické – zasazené do nějakého rámce. Vše musí zapadat do centrálního tématu: budovy, barvy, atrakce (Goronzy [22]). Jako téma pak může
být použito cokoli: příběh, historie, věda či kultura. Tematizace může být ale
dosaženo například i pomocí neobvyklé architektury. Vyprávění příběhů pak
představuje dokreslení celého tématu – návštěvník se stává součástí příběhu.
Zážitek tedy nespočívá v návalu adrenalinu na horské dráze či atrakci, nýbrž
je jen součástí celkové atmosféry a zapadá do celkového „leitmotivu“.
Níže je uveden seznam dalších charakteristik, které zábavní komplexy často splňují:
■ Jsou nějakým způsobem tematizovány, obsahují jednu či více tematizovaných oblastí.
■ Jsou naplánovány, spravovány, postaveny jako jedna jednotka na uzavřeném území (řízeny centrálně).
■ Jsou založeny na uměle vytvořených atrakcích.
■ Jsou atraktivní pro rodiny s dětmi.
■ Obsahují dostatek atrakcí, které vedou návštěvníka k minimálně 5 až 7 hodinové návštěvě.
■ Je zde možnost konzumace a nakupování (obchody, restaurace).
■ Jsou investičně náročné.
■ Zaměřují se na vysokou kvalitu produktů a služeb, důležitá je čistota.
■ Obsahují složité technologie jak v oblasti produkčního, tak konzumního procesu.
■ Často mají jednotné vstupné, za které je možno navštívit všechny atrakce.
Zdroj: Clave [9], Richards cit.v Dybedal [11] ,Opaschowski [30], Steinecke
[40]
Za první předchůdce dnešních zábavních komplexů jsou považovány středověké jarmarky a poutě spojujícími zábavu s nakupováním (Wachter [43]).
Prvními zařízeními, která používala takzvané inscenizace a tematizace byly
šlechtické zahrady a parky (Clave [9]). Podle Burnse 1988 (cit. v Clave [9]) jsou
americkým ekvivalentem evropských zahrad místa určená pro pikniky, která
se pak na počátku 19. století často změnila v plážové resorty. Takovým „piknikovým místem“ byl původně i zábavou proslulý Coney Island. Významným
impulsem a vzorem pro rozvoj moderních zábavních komplexů pak byly světové výstavy (Adams 1991, Zukin 1995 cit. v Clave [9]), které vždy přinášely
nějaké nové způsoby zábavy a používaly podobné formy inscenizace jako dnešní tematické parky. Například na vídeňské světové výstavě (1873) se lidé mohli projet v gondole na replice benátského kanálu (Wachter [43]). Od počátku 20.
století začínali obyvatelé USA a vyspělých evropských zemí disponovat větším množstvím volného času, zvětšovala se střední třída a zábava přestala být
jen doménou nejbohatších společenských vrstev. Rozvíjely se zábavní parky
podobné například dnešnímu Prateru, které byly určeny převážně pro zábavu
dospělých, byly spojovány s konzumací alkoholu, kabaretními představeními
a oblíbila si je především střední a nižší třída. V USA stoupala popularita například již zmíněného Coney Islandu. V tomto období již můžeme pozorovat
určitou diferenciaci mezi americkými a evropskými parky. Skutečnost, že ev118

ropské parky vznikly zpravidla ze zahrad a parků vedla k tomu, že se jednalo
o diverzifikovanější prostor určený jak k zábavě (atrakce, tanec, hudba), tak
k odpočinku. Nacházely se zde i klidové zóny (příroda, park, promenáda). Americké parky naopak byly určeny vyloženě k zábavě. Popularita zábavních parků začala mezi lety 1930 a 1950 nejprve v USA a později i v Evropě klesat.
Klíčovou roli zde sehrála nejprve světová krize a poté 2. světová válka. Zábavní průmysl trpěl nedostatkem peněz ve společnosti. Zábavní parky navíc
v té době, především v Americe, získaly velice špatnou pověst, jako nebezpečná místa drsné nevázané zábavy spojené s alkoholem (Mills [28]). Mnoho
z nich zaniklo, v Německu nezůstal z tohoto období, z důvodu zničení země
válkou, park žádný.
V druhé polovině 20. století nastala nová vlna rozvoje zábavních komplexů.
V roce 1955 byl otevřen Disneyland v Kalifornii. Jednalo se o první tematický
park v pravém slova smyslu, kde došlo ke spojení určitého tématu s atrakcemi, vizuálními efekty v podobě architektury a změněné krajiny a prodejem tematizovaných výrobků a stravovacích služeb. Disney jako první vytvořil magické království, kde neexistují starosti běžného života. Podařilo se mu také
mezi návštěvníky zařadit všechny věkové skupiny, nejen mladé rodiny. Strategie starších zábavních parků byla založena na velkém množství zákazníků
platících poměrně nízké vstupné. Disneyland a následně vznikající moderní
tematické parky se naopak začaly zaměřovat na bohatší klientelu, zvětšily reklamu a těžily ze spojení s televizními stanicemi. První Disneyland původně
obsahoval jen 18 atrakcí, ale úspěch byl obrovský. V průběhu prvního roku navštívilo park 3,8 milionu osob (Gelná [16]). V roce 1963 vznikl další Disneyland
na Floridě a mnoho dalších investorů se inspirovalo Disneylandem po celých
USA (Gelná [18]). Koncepce Disneylandu tak nepopiratelně ovlivnila celkovou
strategii ostatních typů zábavních komplexů.
V Německu vznikl první velký tematický park bezpochyby inspirovaný Disneylandem v roce 1967 (Phantasialand ležící poblíž Kolína nad Rýnem) a dodnes se jedná o jeden z největších tematických parků Německa. Následoval
rozvoj dalších tematických parků (Holiday Park v Rheinland Pfalz (1971), Europa – Park Rust v Baden Württemberg ve Schwarzwaldu (1978), Heide Park
Soltau v Niedersachsen). Rozmachu těchto velkých zařízení v Německu předcházel ještě rozvoj tradičních „pohádkových“ parků určených především pro
děti. Tyto parky byly postaveny na tématu klasických německých pohádek, byly vlastněny drobnými podnikateli a mnoho z nich existuje ještě dodnes. Příkladem může být Märchen Erlebnispark Marquartstein, který byl otevřen
v roce 1971.
Celkově tedy můžeme říci, že zábavní komplexy nejsou nijak novým fenoménem. Zdá se také, že až do poloviny 20. století se rozvíjely evropské a americké parky více méně nezávisle. V druhé polovině 20. století byly světové parky ovlivněny americkým Disneylandem, nicméně evropské parky si nadále
zachovaly určitou jedinečnost (německé pohádkové parky, tradiční zábavní
parky typu Tivoli a Prater, menší regionální parky). Severoamerický trh je totiž na rozdíl od toho evropského typický velkým podílem několika významných hráčů (např. společnosti Disney a Universals Studio). Důvodem většího
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významu menších parků v Evropě (v USA se nachází např. polovina z 32 největších tematických parků světa (Clave [9])), je menší výskyt velkých aglomerací, více jiných typů atraktivit z oblasti kultury a historie, menší dostupnost
pozemků a striktnější územní plánování (Gelná 2010). Evropský trh je také
oproti americkému, kde se již v zázemí každého metropolitního areálu nachází nějaký tematický park [41], regionálně diferencovanější. Zatímco západoevropský trh je již spíše saturovaný, u bývalých socialistických zemí můžeme pozorovat pomalý rozvoj až v druhé polovině 90. let, přičemž se nejedná o velké
tematické parky, ale spíše o zábavní parky či akvaparky místního či regionálního dosahu. Velmi dynamickou oblastí z hlediska zábavních komplexů je Asie.
K rozvoji dochází především v Číně, Thajsku, Malajsii a na arabském poloostrově. Japonský trh je již spíše saturovaný.
V posledních letech se trh zábavních komplexů diverzifikuje, jsou budovány nové typy zábavních komplexů jako např. inscenizované zoologické a botanické zahrady. Vzniká také stále více parků, jejichž cílem není jen zábava, ale
především propagace určitého produktu či značky (tzv. brandlands) nebo vzdělávání či poznávání (tzv. živá muzea, infotainment nebo science centra) či přímo prodej (urban entertainment centra). Právě kombinování zábavy, prodeje
a marketingu a aplikování tzv. inscenizace je jedním z hlavních současných
trendů (Steinecke [40]).
3. Německé tematické parky
Další část článku je věnována trhu německých tematických parků, přičemž na
úvod je nutné znovu upozornit na problém definice tematických parků, která je
poměrně nejednotná a vzhledem k současnému trendu kombinování různých
typů zábavních komplexů i těžko stanovitelná. Různé druhy německých statistik tedy používají poněkud odlišný soubor zařízení, jež hodnotí. Vždy se jedná
o zařízení, jež se podle klasifikace uvedené na obr. 1 řadí mezi klasické formy zábavních komplexů. Přičemž v podkapitole věnované charakteristice nabídky se
převážně jedná o tematické parky, zábavní parky, někdy o akvaparky většího
rozsahu a zvířecí parky, jež se více zaměřují na poskytování zážitků a zábavy (zážitkové zoo). Podkapitola věnovaná charakteristice poptávky vychází z velké
části ze šetření, které bylo prováděno formou dotazníku. Zde tedy záleželo na
daném respondentovi, co si pod pojmem tematický park představuje. Jelikož ale
byly součástí tohoto šetření i dotazy, jež se týkají dalších zábavních komplexů,
můžeme předpokládat, že většina respondentů si pod pojmem tematický park
představuje tematický či zábavní park tak, jak byl definován výše.
3.1 Charakteristika nabídky
V Německu se nachází celkem 54 tematických parků, jež jsou členy německého svazu zábavních komplexů, mají tedy návštěvnost minimálně 100 000
osob za rok u venkovních zařízení, v případě vnitřních zařízení je podmínkou
členství 75 000 návštěvníků za rok a minimální rozloha 1000 m2 [42]. Průvodce společnosti ADAC e.V. obsahuje 82 tematických parků [1], stejný počet
uvádí Národní atlas (Backer, Job [5]). Pokud zahrneme i menší zařízení lokálního významu, dostáváme se až na počet okolo 230 parků (Altenhöner [2]).
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Tabulka 1 zobrazuje data o vývoji návštěvnosti v tematických parcích, jež jsou
členy VDFU bez zvířecích parků. V roce 2002 se jednalo o 57 a roku 2008 o 62
zařízení. Z dat vyplývá, že návštěvnost mezi lety 1986 a 1996 vzrostla o 40 %, naopak mezi lety 1996 a 2006 můžeme pozorovat i přes vznik nových zařízení (Movie Park Germany, Ravensburger Spielland, Playmobil FunPark, Legoland, zvětšení Europaparku) spíše stagnaci. Data společnosti Themata zahrnující větší
vzorek parků, jež jsou uvedena v tabulce 2, naznačují trend jiný. Podle nich došlo mezi lety 1997 a 2002 k nárůstu návštěvnosti o 30 %. Důvodem této odchylky může být například otevření v současné době druhého nejnavštěvovanějšího
parku v Německu – Autostadt Wolfsburg, který není členem svazu VDFU a jehož návštěvnost dosahuje 2 milionů osob za rok. Odchylka ale také upozorňuje
na to, že data týkající se tematických parků je nutno interpretovat velmi opatrně, vždy je nutno brát v potaz použitý soubor sledovaných parků. Nicméně většina autorů, kteří se zabývají zábavními komplexy (Steinecke [40], Opaschowski, Pries, Reinhardt [32], Romeiß – Stracke [38]) v posledních letech uvádějí
spíše stagnaci odvětví. To ale neznamená, že by nevznikaly žádné nové parky.
Spíše můžeme pozorovat proces koncentrace v rámci odvětví, tedy redistribuci
návštěvníků od malých k velkým zařízením, což dokazuje i tabulka 2. Z té je
patrné, že zatímco v parcích s velkým počtem návštěvníků za rok došlo mezi lety 1997 a 2002 k rapidnímu nárůstu návštěvnosti, malým parkům do 250 000
návštěvníků za rok v tomto období naopak návštěvnost klesala.
Tabulka 1: Návštěvnost v německých tematických parcích od roku 1986
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Návštěvnost (mil.)
15,9
16
16,2
17,1
19
21
20,2
21
20,8
21
22,2
22
20,9
22,4
22
21

2002
2006

.
22

Změna (%)
101
101
106
111
111
96
104
99
101
106
99
95
107
98
95
.
105*

Pozn.: Data o členech asociace VDFU, které jsou tematickým parkem či zábavním (kromě ZOO)
– v roce 2002 se jednalo o 57 parků, 2006: 58 parků včetně několika zahraničních
*Podíl roku 2006 a 2001
Zdroj: Altenhöner [2], Kronibus [26]
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Tabulka 2: Návštěvnost v 94 tematických parcích rozdělených do skupin dle
počtu návštěvníků

Počet TP 2002
Návštěvnost 2002 v mil.
Průměrný počet návštěvníků 2002
Změna návštěvnosti 2002/1997
Změna návštěvnosti 2002/1997
Průměrný počet návštěvníků 2002

Počet návštěvníků
do 250 000
220 000 až 599 999
60
20
20,5
8,1
1 470 000
403 000
88%
147%
130,70%
376 000

600 000 +
14
6,7
112 000
149 %

Pozn.: Jedná se o 94 TP, ZP, a ZOO, které byly v roce 2002 členy či přidruženými členy VDFU, data byla získána na základě šetření, rešerše dostupných dat a odhadu
Zdroj: Themata Freizeit- und Erlebniswelten Services 2002 cit. v Altenhöner [2]

Nejnavštěvovanějším německým parkem je Europapark Rust, s více než 4
miliony návštěvníků za rok 2010 a 300 stálými a 2 800 sezónními zaměstnanci
[36]. Každoroční investice a multiplikační efekt vzniklého turistického ruchu
zajišťují 8000 pracovních míst v regionu [36].
Z mapky na obr. 2, která zobrazuje 52 německých nejvýznamnějších parků
je parné, že tematické parky jsou silně koncentrovány v zemích bývalého západního Německa. Nejvíce se jich nachází na jihu a na západě. V Bavorsku
a Baden-Würtembersku leží celkem 21 parků, což je více jak třetina všech parků vybraných pro tuto mapku (obr. 2). Méně parků se pak nachází především
poblíž bývalých hranic s východním Německem a v méně obydlených oblastech ve středním Bavorsku a na severu Německa. V zásadě mají oblasti s velkým počtem tematických parků také vysokou hustotu zalidnění (Kronibus
[26]).
Situace v dříve socialistickém východním Německu je velmi odlišná. Po pádu Berlínské zdi zde k významné expanzi odvětví nedošlo. Nachází se zde jen
čtyři významnější tematické parky (obr. 2). Největším z nich je park Belantis
ležící poblíž Lipska s konstantní návštěvností přes 500 000 osob za rok. Dle
statistiky společnosti Dwif consulting [39] mezi lety 1993 a 1999 narostla návštěvnost východoněmeckých tematických parků o více než deset procent, což
je nadprůměrné číslo – v ostatních sledovaných zařízeních (například Zoo, musea a hrady) návštěvnost v tomto období poklesla. Od přelomu tisíciletí ale návštěvnost klesá, v roce 2004 se návštěvnost východoněmeckých tematických
parků pohybovala na šedesáti procentech návštěvnosti roku 1999 [39]. Opětovný růst počtu návštěvníků tematických parků můžeme pozorovat až v letech 2007 a 2008. Zda se ale jedná o celkový obrat trendu, je v současné době
těžké předjímat. Podobný vývoj – nejdříve růst a následně úpadek můžeme
pozorovat i v případě východoněmeckých akvaparků. Důvody tohoto poměrně
negativního vývoje trhu tematických parků v této části Německa můžeme vysvětlit určitou přesyceností německého trhu tematických parků, který je schopen pojmout i východoněmeckou klientelu. Svoji roli zde zřejmě sehrály i současné trendy. Hlavní boom tematických parků byl v západním Německu v 90.
letech, tedy v době, kdy obyvatelé východu disponovali výrazně nižším množ122

stvím financí. V současnosti je německý trh přesycený a tematické parky navíc konkurují jiným formám cestovního ruchu (městský CR, low-cost lety), trávení volného času v těchto zařízeních není v západním Německu již tolik v módě. A tyto trendy, ačkoli s určitým zpožděním, přebírají i obyvatelé Německa
východního. Přestože je zde oblíbenost tematických parků o něco vyšší než na
západě (viz níže), nedosahuje takových hodnot, aby přiměla investory, kteří se
již na západě poučili o tom, že obliba tematických parků netrvá věčně, k výstavbě nových zařízení velkého rozsahu.
Obrázek 2: Nejvýznamnější německé tematické parky podle počtu návštěvníků za rok

Zdroj: Freizeitparks.de [15], Parcscout.de [33], Backer, Job [5], Kronibus [26]

Nejdůležitějším příjmem tematických parků jsou peníze ze vstupného, které podle průzkumu z roku 1998, který byl proveden ve velkých parcích, tvoří
zhruba 55 % všech výdajů návštěvníků, 32 % je utraceno za gastronomii a 13
% za nákup výrobků (Konrath [25]). Toto rozdělení samozřejmě neplatí pro
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parky, které nemají paušální vstupné, ale vybírají za jednotlivé atrakce, těch
je však minimum. Výše vstupného se pohybuje od 7 (Wild und Freizeitpark
Allensbach [44]) do 36 Euro (Europa - Park [13] pro dospělé a od 6 do 32 Euro
pro děti. Na horní hranici ceny vstupného se nacházejí parky s největší návštěvností (Europapark, Phantasialand, Legoland). Nejmenší parky lokálního charakteru pak logicky mají vstupné nejnižší. Některé parky navíc poskytují slevy pro školy, postižené, seniory a rodiny či nabízejí výhodné dvoudenní
či roční vstupenky. V mezinárodním srovnání jsou německé parky poměrně
levné (Kronibus [26]), například vstupné do pařížského Disneylandu je 54 Euro [10], podobné výše dosahují i ceny vstupného do amerických parků.
Dalším zdrojem příjmů mohou být pro tematické parky i veřejné dotace, jelikož veřejným sektorem jsou tematické parky považovány za jeden z nástrojů regionálního rozvoje (Gelná, Fialová [20]). V roce 2003 tak byl například
v Lipsku otevřen tematický park Belantis, na který získal investor státní dotaci ve výši 12,5 milionu Euro [27]. Dotaci z veřejných zdrojů ve výši 200 mil
Euro (Kronibus [26]) získal i Space Park v Brémách, který ale musel být následně pro nedostatek návštěvníků uzavřen (Dziomba, Beyerle [12]). Při výstavbě bavorského Legolandu byla z veřejných peněz financována návazná dopravní infrastruktura a sanace pozemků (Gelná, Fialová [20]).
Na německém trhu tematických parků v současné době panuje poměrně silná konkurence, která vede k proměnám celkové nabídky. Výstavba těchto zařízení je velice finančně náročná, např. výstavba Legolandu stála 150 mil. Euro, Autostadtu Wolfsburg dokonce 230 mil. Euro (Gross [23]). Počáteční
investicí ale náklady nekončí, protože v případě, že si chce park zachovat konkurenceschopnost, je nutné každoročně investovat do inovací. Tyto inovace
spočívají jak ve zvyšování kvality nabídky, tak v rozšiřování rozlohy jednotlivých tematických parků. Do problémů se tak mohou dostat parky, které již nemají možnost prostorového růstu, s čímž se v současnosti potýká německý třetí nejnavštěvovanější tematický park Phantasialand. Tlak na permanentní
obměnu nabídky jednotlivých zařízení představuje riziko především pro parky, které jsou provozovány menší firmou a jsou jejím jediným zdrojem financí. Dojde-li například v jednom roce, z nějakých důvodů (recese ekonomiky, terorismus atd.) k poklesu návštěvnosti, firma nemůže inovovat a ztrácí tak další
návštěvníky i v následujících letech. Tento aspekt tedy nahrává velkým společnostem, které nejsou závislé na příjmu jednoho jediného parku či dokonce
nejsou vůbec závislé na příjmech z oblasti cestovního ruchu nebo volného času, jež jsou specifické vysokou elasticitou poptávky. Příkladem parku, který
několik let neinvestoval do nových atrakcí, což vedlo k tomu, že mu poklesla
návštěvnost na méně než polovinu (ze 480 000 v roce 2002 na 200 000 v roce
2007), je Panorama Park [7].
Určitou komplikací při provozu tematických parků v mírném podnebném
pásmu, kam patří i Německo, je silná závislost na sezónnosti. Jelikož se zpravidla jedná o venkovní zařízení, nemají otevřeno celoročně, nýbrž nejčastěji od
března do konce října, tedy zhruba sedm měsíců za rok (Kronibus [26]). Některé parky mění podle sezonality také výši vstupného, kdy ceny v období mimo hlavní sezónu mírně klesají (Kronibus [26]). Sezónnosti se přizpůsobuje
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i způsob zaměstnávání, kdy je až 60 % všech pracovních míst v parcích sezónního charakteru (Baumgarten, Reeh [6]). Největší parky rozšiřují období provozu pomocí různých akcí konajících se v zimě, zpravidla v období prázdnin,
nejčastěji o vánocích (Kronibus [26]).
3.2 Charakteristika poptávky
Z šetření provedeného roku 2004 vyplývá, že v předchozím roce navštívila
třetina všech respondentů ve věku od 14 let tematický park (Opaschowski, Pries, Reinhardt [32]). Z šetření z roku 1998 plyne, že již někdy v životě navštívila toto zařízení polovina Němců od 14 let (Konrath [25]). Zde je nutné upozornit na fakt, že v obou výše uvedených šetřeních nebyly zahrnuty děti do 14 let,
které tvoří významný segment návštěvníků (27 % dle Konrath [25]). Skutečný
podíl Němců, kteří navštívili tematický park, by tedy byl vyšší. Tabulka 3 udává, že každý třetí Němec starší 14 let navštíví minimálně jednou ročně tematický park, přičemž hojnějšími návštěvníky jsou východní Němci. To je zajímavé především z toho důvodu, že na území bývalého východního Německa je
těchto zařízení výrazně méně. Na druhou stranu ale také vyšší podíl východních
Němců (téměř polovina) nenavštěvuje tematické parky vůbec nikdy.
Tabulka 3: Intenzita a frekvence návštěvnosti tematických parků (% dotázaných)
Frekvence návštěvnosti
Nikdy
Méně než jednou za rok
Jednou ročně
Víckrát ročně
Měsíčně či častěji
jednou ročně a častěji

Celkem
39
33
16
9
3
28

Západní Německo
38
32 3
17
9
4
30

Východní Německo
45
6
36
8
2
45

Pozn.:Šetření provedeno roku 2004 v Německu, 3000 dotázaných od 14 let věku
Zdroj: Freizeitmonitor [14]

Z průzkumu provedeného mezi návštěvníky německých velkých tematických parků (tab. 4) vyplývá, že hlavní motivací k jejich návštěvě je touha strávit společný čas s rodinou a přáteli. Na druhém a třetím místě se pak umístila touha po změně a odklonu od všedního dne a touha po dobrodružství
a zážitcích, což přesně odpovídá filozofii těchto zařízení, která se pomocí inscenizace snaží vytvořit svět odlišný od toho všedního a nabídnout tak návštěvníkům neobvyklé zážitky.
Podobný výsledek má i šetření, ve kterém respondenti odpovídali na dotaz:
„Co pro vás představují tematické parky“, kde se také na prvním místě pozitivních asociací umístila „zábava s rodinou a přáteli“ (tab. 5). Negativní asociace s tematickými parky jsou pak nejčastěji spojeny s pojmem „dobrý obchod“, který zřejmě vychází z vysokých cen vstupného. Lidé ale jmenovali
i výtky typu banální zábava, zábava bez fantazie, kýčovitost a sterilnost, jež se
řadí mezi tradiční důvody kritiky klasických tematických parků obecně.

125

Tabulka 4: Motivace k návštěvě tematického parku
Strávit čas s přáteli a rodinou
Změna, odklon od všedního dne
Dobrodružství, zážitky
Aktivita pohyb
Objevování učení
Klid, odpočinek
Zdraví, dobrý pocit - cítit se zdravě

119
103
95
54
29
20
15

Pon.: n=181, šetření mezi návštěvníky parků: Holiday Park, Eropapark, Erlebnispark Tripsdrill,
Legoland, 2006
Zdroj: Kronibus [26]

Tabulka 5: Pozitivní a negativní asociace spojené s tematickými parky v Německu
Co pro vás představují tematické parky %
Pozitiva
Negativa
Zábavu s rodinou a přáteli
47
Dobrý obchod
Atrakce a pozoruhodnosti
34
Banální zábavu
Podněcující atmosféru
29
Zábavu bez fantazie
Odklon od všedního dne
25
Kýčovitost
Perfektní iluze
19
Sterilnost

21
13
13
12
9

Pozn.:Šetření provedeno roku 1998 v Německu, 3000 dotázaných od 14 let věku
Zdroj: Opaschowski [30]

Tabulka 6 jasně naznačuje, že tematické parky jsou doménou mladých lidí
a rodin s dětmi. Polovina mladistvých a polovina rodin s dětmi je navštěvuje
jednou ročně a častěji. 64 % osob ve věku od 65 do 79 let tato zařízení nenavštěvuje nikdy, z nejstarších ročníků je nenavštěvuje dokonce 80 % osob.
Častějšími návštěvníky jsou také lépe finančně situovaní, tedy i vzdělanější občané (tab. 7 a 8). 56 % nejméně vydělávajících obyvatel tato zařízení nenavštěvuje nikdy, naopak z těch nejlépe vydělávajících je to jen 31 %. S tím
souvisí také zaměstnání návštěvníků (tabulka 9), kdy jsou nejčastějšími návštěvníky nemanuálně pracující, tedy lépe vydělávající lidé, nezaměstnaní tato zařízení naopak navštěvují nejméně často. Zajímavý je poměrně nízký podíl osob samostatně činných, které zpravidla vydělávají nadprůměrně. To je
zřejmě dáno nižším množstvím volného času těchto obyvatel.
Nejčastějšími návštěvníky tematických parků jsou obyvatelé středně
velkých měst (tabulka 10). Nejméně častými obyvatelé nejmenších obcí, což
může být dáno nedostatečnou nabídkou zařízení v dosahu a nižším podílem
mladých lidí v těchto sídlech. O něco nižší návštěvnost v největších městech ve
srovnání s těmi středními je zřejmě dána různorodější nabídkou jiných druhů
aktivit. Menší zájem obyvatel největších měst potvrzuje i o něco starší šetření z roku 1998, ze kterého je patrný nižší zájem osob žijících v městech nad
500 000 o tento druh zábavy (Dwif 1998 cit. v Konrath [25]).
Významným aspektem, který souvisí, jak s provozem parků jako takových,
tak s dopady tematických parků na rozvoj cestovního ruchu v oblastech, kde
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39
33
16
9
3
28

Celkem
20
29
29
16
6
51

Mladiství

Mladí
dospělí
28
38
21
9
3
34
43
35
16
3
3
22

35
38
16
7
4
27

Životní fáze
Svobodní
Páry
Rodina
s dětmi
15
35
28
17
5
50

Rodina s
mladistvými
30
39
17
8
5
30

Mladí
senioři
46
36
9
7
2
17

Celkem
39
33
16
9
3
28

Čisté příjmy domácnosti (Euro)
do 1249
1250-1749
56
47
25
31
9
13
6
6
3
3
18
22

Pozn.: Šetření provedeno roku 2004 v Německu, 3000 dotázaných od 14 let věku
Zdroj: Freizeitmonitor [14]

Frekvence návštěv
Nikdy
Méně než jednou za rok
Jednou ročně
Víckrát ročně
Měsíčně či častěji
Jednou ročně a častěji

1750-2449
34
35
18
10
4
31

Tabulka 7: Intenzita a frekvence návštěv tematických parků dle příjmu domácnosti (% dotázaných)

Pozn.: Šetření provedeno roku 2004 v Německu, 3000 dotázaných od 14 let věku, specifikace věk. skupin viz graf 7
Zdroj: Freizeitmonitor [14]

Nikdy
Méně než jednou za rok
Jednou ročně
Víckrát ročně
Měsíčně či častěji
Jednou ročně a častěji

Frekvence návštěv

Tabulka 6: Intenzita a frekvence návštěv tematických parků dle životní fáze (% dotázaných)

více než 2500
31
37
19
10
3
32

66
22
7
4
2
12

Důchodci

128
Celkem
39
33
16
9
3
28

Vzdělání
ZŠ
48
29
12
7
3
22

39
33
16
9
3
28

Celkem

Samostatně
činný
33
39
13
9
6
28

Zaměstnání
Úředník,
Dělník
neman. pracující
24
36
24
12
4
40

Pozn.: Šetření provedeno roku 2004 v Německu, 3000 dotázaných od 14 let věku
Zdroj: Freizeitmonitor [14]

Nikdy
Méně než jednou za rok
Jednou ročně
Víckrát ročně
Měsíčně či častěji
Jednou ročně a častěji

Frekvence návštěv

37
39
14
6
4
24

20
39
24
12
5
41

Student

SŠ
30
37
19
11
4
33

nepracující
(nepracuje, nezam.)
38
34
16
9
2
27

Tabulka 9: Intenzita a frekvence návštěv tematických parků dle zaměstnání (% dotázaných)

Pozn.: Šetření provedeno roku 2004 v Německu, 3000 dotázaných od 14 let věku
Zdroj: Freizeitmonitor [14]

Frekvence návštěv
Nikdy
Méně než jednou za rok
Jednou ročně
Víckrát ročně
Měsíčně či častěji
Jednou ročně a častěji

Tabulka 8: Intenzita a frekvence návštěv tematických parků dle vzdělání (% dotázaných)

62
24
7
5
2
14

důchodce

VŠ
32
36
19
10
4
32

36
34
18
9
3
30
20000-99999
40
33
15
9
3
27

Tabulka 11: Délka pobytu v místě výskytu tematického parku

Pozn.: Šetření provedeno roku 2004 v Německu, 3000 dotázaných od 14 let věku
Zdroj: Freizeitmonitor [14]

39
33
16
9
3
28

Velikost bydliště (počet obyvatel)
do 4999
5000-19999
44
33
14
6
3
23
Celkem
Frekvence návštěv
Nikdy
Méně než jednou za rok
Jednou ročně
Víckrát ročně
Měsíčně či častěji
Jednou ročně a častěji

Tabulka 10: Intenzita a frekvence návštěv tematických parků dle velikosti bydliště (% dotázaných)

100000+

38
32
15
9
5
29

se nacházejí, je i délka pobytu v parku (Gelná,
Fialová [20]). Z tabulky 11 vyplývá, že většina
návštěvníků přijíždí do parku v rámci jednodenního výletu a jen velmi malý podíl z nich
zůstane déle než 3 dny. Většina návštěvníků
používá k dopravě do parku osobní automobil,
což zvyšuje negativní ekologické dopady. Dojezdová vzdálenost, kterou je návštěvník ochoten urazit se odvíjí od velikosti a atraktivity
parku a od jeho dopravní dostupnosti. U velkých parků se jedná o 90 až 120 minut, u nejnavštěvovanějších až o 150 minut (Kronibus
[26]). Průměrná dojezdová vzdálenost, kterou
urazí návštěvník německého parku je podle šetření z roku 2003 77 minut (Opaschowski, Pries, Reinhardt [32]).

Jednodenní výlet 163
2 dny
3-4 dny
Více než 4 dny
Neuvedeno

10
3
3
2

Pon.: n=181, šetření mezi návštěvníky parků: Holiday
Park, Eropapark, Erlebnispark Tripsdrill, Legoland, 2006
Zdroj: Kronibus [26]

3.3 Hlavní trendy německého trhu
tematických parků
Trh tematických parků je podobně jako celé
odvětví cestovního ruchu závislý na vývoji poptávky. Návštěvníci tematických parků jsou sice zpravidla spokojeni, ale nějaký významný
nárůst jejich počtu nelze, vzhledem ke spíše
stagnující návštěvnosti, do budoucna očekávat.
Poptávka po tematických parcích i dalších typech zábavních komplexů jako jsou multikina,
muzikály, zoo, akvaparky a nákupní centra je
navíc výrazně tvořena rodinami s dětmi a mladými lidmi (Opaschowski, Pries, Reinhardt
[32]), kterých v německé společnosti z důvodu
demografických změn ubývá. Za pozitivní můžeme považovat trvalý nárůst volného času
obyvatel a jejich touhu po nevšedních zážitcích,
úniku z každodenního stresu a určitou tenden129

ci k šetření na denní spotřebě a využití peněz ve volném čase (Opaschowski
[31]). Na druhou stranu se ale společnost diferencuje a ne každý považuje návštěvu zábavního komplexu za nevšední zážitek. Některé typy těchto zařízení jsou navíc často spojovány s konzumem a masovými formami zábavy, od
kterých část současné postmoderní společnosti spíše ustupuje. Dle Romeiß –
Stracke [38] a některých dalších autorů (Opaschowski [31], Wachter [43]) dochází od konce 90. let k posunu ve společnosti ve smyslu touhy po jiném druhu zážitků a zábavy než v předchozím období. Autorka Romeiß – Stracke [38]
nazývá současnou společnost jako „společnost smyslu“, tedy společnost, která
se více ptá na smysl věcí. Vzhledem k obrovské nabídce a zároveň stagnaci podílu výdajů na volný čas od 90. let (Gelná, Fialová [21]), je každý jedinec stále
častěji nucen k výběru, není možné dělat vše. Lidé se si tak častěji kladou otázku „k čemu vlastně to co dělám je?“ a „co mi to přinese?“ (Opaschowski [31]).
Roste tak popularita například wellness cestovního ruchu, ekoturismu, studijních cest a druhého bydlení a dochází k částečnému odklonu od pasivních
forem zábavy, které byly populární v předchozím období (Romeiß – Stracke
[38]).
V současné době se navíc velice často mění trendy a zkracují se tak produkční cykly, to, co bylo před pár lety nové a moderní, je dnes zastaralé. Tematické parky prožívaly výrazný boom v západním Německu od 80. let, kdy byly něčím novým a neobvyklým. V současné době spíše vycházejí z módy, což
potvrzuje i skutečnost, že je dnes častěji navštěvují obyvatelé bývalého východního Německa, kteří tuto možnost získali až po roce 1990. Úspěchu zábavních komplexů, které jsou cílem krátkodobých cest přihrává jejich rostoucí podíl na cestovním ruchu. Na druhou stranu ale lepší dostupnost letecké
dopravy vytváří nové konkurenční produkty, například v podobě městského
cestovního ruchu. Růst mobility a motorizace jako takové je také spíše považován za pozitivní aspekt pro zábavní komplexy, ke kterým se často nedá dostat jinak než osobním automobilem. Na druhou stranu může být jejich periferní poloha také negativem v souvislosti s růstem cen pohonných hmot.
Pozitivní je také jejich multifunkcionalita, která dnešním lidem nabízí mnoho
různých forem zábavy na jednom místě a poskytuje tak možnost výběru.
V tomto směru jsou nejpokročilejší moderní nákupní centra.
Ne zrovna příznivý vývoj na straně poptávky vede k rostoucí konkurenci na
straně nabídky. Zařízení, která se chtějí prosadit, musí vykazovat vysokou kvalitu. To nahrává velkým, často nadnárodním společnostem, které jsou schopné investovat do inovací a rozvoje velké částky a naopak vytlačuje nekonkurenceschopné menší komplexy. Snaha o neustálý růst počtu návštěvníků
velkých zařízení vede, a v budoucnu nadále vést bude, k rozšiřování jejich nabídky. Současné tematické parky se tak budou stále více měnit v multifunkční zařízení resortního charakteru nabízející služby pro všechny skupiny obyvatel od malých dětí přes podnikatele až po seniory (Kronibus [26]). Trendem
je snaha prodloužit pobyt návštěvníků z jednodenního na vícedenní tak, že
jsou přímo v parcích stavěny ubytovací kapacity, v podobě „tematických“ hotelů. Některé největší parky (Euro-Park, Phantasialand) vytvářejí v rámci výstavby ubytovacích kapacit i kongresové a jednací sály a další infrastrukturu
130

incentivního cestovního ruchu. Další strategií je, především v období mimo sezónu, organizace události („Events“) rozličného charakteru od oslavy Halloweenu či Silvestra po umělecké výstavy.
Stále větší důraz je také kladen na jasnou tematizaci a propojení jednotlivých částí parku do jednoho celku. Tematické parky, které se svojí charakteristikou blíží spíše zábavním parkům, nebudou schopny v konkurenčním boji
obstát (Kronibus [26]). V marketingu parků hraje stále významnější roli spolupráce s dalšími subjekty – v případě parků bez ubytovacích kapacit s hotely, dále s dopravními společnostmi, a médii, která napomáhají při propagaci
např. tzv. „Events“. Například Europa-Park nabízí ve spolupráci s německými
dráhami výhodný balíček složený z jízdenky na vlak a vstupenky do parku
[13].
Nelze však předpokládat, že by tento proces koncentrace došel tak daleko,
že by úplně vytlačil malá zařízení. Ta mohou využít tržních nik, specializovat
se na určitý segment zákazníků a výhodu mají také v lepší cenové dostupnosti (Kronibus [26]). Na území Německa mají navíc malé tematické parky
významnou tradici. Nicméně úspěch budou zřejmě slavit jen ta zařízení, která se více zaměří na pedagogickou složku, kulturní, historická či technická témata, nebudou nabízet jen pasivní formy zábavy, ale budou se snažit návštěvníky aktivně zapojit. Důležitá je také snaha přilákat i jiný segment
zákazníků, než jsou rodiny s dětmi. Úspěšně parky budou muset lidi nejen bavit, ale také jim přinášet něco nového, co splní jejich touhu po smysluplném zážitku (Gelná, Fialová [20]).
4. Shrnutí a implikace pro Česko
V českém prostředí jsou zábavní komplexy poměrně novou záležitostí, první
začaly vznikat v 90. letech a jejich počet ani rozsah zatím v žádném případě nedosahuje charakteristik srovnatelných s trhem německým. Určitou podobnost
bychom našli s trhem bývalého východního Německa. Podobně jako zde, se na
území Česka nachází jen několik zařízení rozsahu srovnatelného s velkými
zábavními komplexy. Všechna tato zařízení vznikla po roce 1989. Jedná se převážně o akvaparky, sportovní parky, nákupní centra, multikina a několik pobytových areálů, z tematických parků můžeme jmenovat westernová městečka (Gelná [16]). Několik původně klasických zoologických a botanických
zahrad také rozšířilo svoji nabídku o aspekt zážitkovosti. Jediným českým zábavním komplexem, který odpovídá světovým měřítkům, je liberecké centrum
Babylon (Gelná [16]). Jedná se o kryté mixed-use centrum rozkládající se na
ploše 3 ha a skládající se z akvaparku, malého zábavního parku pro děti ve formě staročeské pouti, wellness centra, nákupního centra, restaurací a obchodů
a od roku 2007 i science centra. V komplexu se nachází také největší mimopražský hotel s tisíci lůžky a kongresové centrum [8].
Otázkou je, jakým způsobem se bude český trh zábavních komplexů vyvíjet
v budoucnosti. V každém případě se na našem území nachází potenciál pro jejich vznik – životní úroveň a tím pádem i koupěschopnost českých obyvatel se
bude v budoucnu s největší pravděpodobností blížit úrovni západoevropských
zemí, po vzoru vyspělých zemí by měla klesat i týdenní pracovní doba a růst
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počet dní dovolené. Na druhou stranu se ale naše společnost nachází ve fázi
druhého demografického přechodu spojeného se stárnutím populace a úpadkem tradiční rodiny, jehož efekt na rozvoj trhu zábavních komplexů byl již výše popsán jako spíše negativní. Způsoby trávení volného času české společnosti
se blíží těm německým a do našeho prostředí se šíří, i když s určitým opožděním, i nejnovější trendy cestovního ruchu (Gelná, Fialová [21]). Budoucí vývoj
trhu zábavních komplexů tedy bude v Česku zřejmě podobný jako v bývalém
východním Německu. Nebude se konat žádný velký boom srovnatelný s expanzí těchto zařízení v západním Německu v 80. a 90. letech, ale nějaká zařízení zřejmě vznikat budou. Nelze tedy předpokládat, že by vývoj trhu zábavních komplexů kopíroval stejnou trajektorii jako v Německu ve smyslu vzniku
klasických zábavních parků, jejich vývoj směrem k parkům tematickým a dále k moderním formám. S mnohem větší pravděpodobností zde budou úspěšná jenom moderní zařízení, která budou splňovat nejnovější trendy, které můžeme pozorovat v současném Německu. V českém prostředí je také vhodné se
vyvarovat vzniku velkých komplexů, které pro svůj úspěch vyžadují velké
množství návštěvníků dosahujících několika milionů. Šanci na úspěch mají
spíše zařízení regionálního charakteru, která více odpovídají velikosti českého trhu (Gelná, Fialová [20]). Zajímavým námětem pro vznik zábavních komplexů ve smyslu moderního „infotainmentu“ ve spojení s technickými památkami by mohlo být např. využití brownfields ve strukturálně postižených
pánevních oblastech v severních Čechách a na severní Moravě a ve Slezsku.
Obliba technických památek totiž v Česku roste, například mladoboleslavské
technické muzeum navštívilo v roce 2009 113 tis. osob a hornickému muzeu
v Příbrami stoupla od roku 2003 do roku 2009 návštěvnost ze 48 100 osob na
115 tis. osob [29], [24]. Jako vzor by zde mohlo posloužit německé Porůří, kde
takových komplexů vzniklo poměrně velké množství [37] nebo německý Autostadt Wolfsburg, který byl vybudován v rámci továrny na automobily. Níže je
uvedeno několik doporučení, pro zařízení vznikající na území Česka (zpracováno dle Kronibus [26], Pikkemaat, Peters, Schoppitsch [35], doplněno o vlastní poznatky)
Marketingová opatření, průzkumy trhu
Provedení průzkumu trhu za účelem ověření úspěchu zařízení.
■ Analýza dostatečné spádové oblasti.
■ Znalost požadavků současných a budoucích zákazníků.
■ Neustále zjišťování spokojenosti zákazníků.
■ Zaměření a rozvoj daného zařízení přizpůsobovat vývoji na trhu volného času a cestovního ruchu.
■ Diferenciace nabídky – nezaměřovat se jen na tradiční segment rodin s dětmi a mladé lidi, implementovat i atrakce zaměřené na starší občany (výstavy, vzdělávání, představení atd.).
■ Analýza požadavků starších lidí, jejich motivací k návštěvě zábavního komplexu.
■
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Sledování trendů, inovace.
■ Při implementaci atrakcí a zařízení vycházet ze současné demografické situace (stárnutí obyvatel), vzdělanosti (rostoucí vzdělanost) a celkové vyšší
náročnosti klientů ve smyslu touhy po smysluplných zážitcích.
■ Implementace interaktivních zařízení, která umožňují aktivní zapojení návštěvníků, nejen jejich pasivní zabavení.
■ Implementace atrakcí a zařízení vzdělávacího charakteru ve smyslu vzdělávání pomocí zábavy („edutainment“).
Autenticita a kvalita
■ Kreativní tematizace, vývoj nových neobvyklých témat, které není jednoduché okopírovat, využít například specifik místní lokality.
■ Důraz na detail a ústup od povrchnosti, nabídka kvalitních zážitků.
■ Minimalizace negativně působících aspektů (fronty).
■ Vysoká úroveň kvality stravování, hygienických zařízení atd.
■ Možnost příjezdu veřejnou dopravou.
Maximální využití zařízení v průběhu roku
Implementace na počasí nezávislých atrakcí (poměrně důležité vzhledem
k českému klimatu).
■ V případě převážně venkovních atrakcí, snaha alespoň o částečné využití
zařízení i v zimní sezóně („Events“, konference, výstavy atd.).
■

RNDr. Tereza Gelná je druhým rokem studentkou interního doktorského studia na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF
UK v Praze, kde se v návaznosti na magisterskou práci věnuje problematice trávení volného času a cestovního ruchu. V akademickém roce
2007/2008 absolvovala stáž na německé univerzitě RWTH Aachen, kde
se věnovala výše prezentovanému tématu.
RNDr. Dana Fialová, Ph.D. od roku 1999 působí na katedře sociální
geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze jako vědecký pracovník a od roku 2005 je na téže katedře odbornou asistentkou. Dlouhodobě se věnuje problematice geografie cestovního ruchu a druhého bydlení jako formy trávení volného času a součásti systému osídlení.
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Barbora Hamouzová
Milada Šmejcová
Starší pracovník – příležitost nebo problém pro organizaci?
Abstrakt: Demografické stárnutí společnosti postihuje většinu vyspělých zemí a stává se i pro členské země EU nepřehlédnutelným problémem. Česká republika vnímá tuto situaci a je nucena přistoupit k řešení závažné otázky, související s životaschopností systému sociálního zabezpečení a potřebou zmírňovat
dopad poklesu počtu pracovníků v produktivním věku prostřednictvím zvyšování míry a prodlužování doby působení starších osob na pracovním trhu. Mnohé organizace (včetně organizací služeb CR) si tuto přicházející skutečnost ještě neuvědomují ani nejsou dostatečně připraveny ji řešit vhodným přístupem
k řízení starších pracovníků. Na pořad dne se dostává age management.
Klíčová slova: Age management, přenos znalostí starších pracovníků, podnikové vzdělávání, mezinárodní projekt o zajištění zaměstnatelnosti a produktivity starších pracovníků.

Senior Employee – Chance or Problem
for an Organization?
Abstract: Demographic aging of our society concerns majority of developed
countries and is becoming a fundamental problem even for EU member states.
Also the Czech Republic fully perceives this situation and is forced to solve this
issue associated with a vitality of the systems of social security and a demand
to relieve the impact of the decline of number of workers in working age through
increasing the amount and lengthening the time of activity of older people on
the job market. Many organizations (including the tourism organizations) are
not fully aware of this situation and not even prepared enough to solve this
problem by appropriate management of senior workers. Age management is
becoming topical.
Key words: Age management, company education, international project of
securing employability and productivity of older workers, lengthening of working life, transmission of knowledge of senior workers.

Úvodem
V současné době může většina občanů EU vést až do poměrně vysokého stáří aktivní život, plně se zapojovat do dění ve společnosti, realizovat svá přání
a cíle. Je to díky lepším životním a pracovním podmínkám, kvalitnější zdravot136

ní péči a sociální ochraně. Zkušenost s vlastním stářím tak prožívá daleko více lidí, což ovlivňuje proměnu jejich životního stylu a vytváří určitá očekávání.
Zároveň představuje stárnutí společnosti ambivalentní problém. Na jedné
straně poptávka po novém nebo přizpůsobeném zboží a službách přináší
nové příležitosti a výzvy pro strategicky uvažující organizace (včetně těch ve
službách CR), na druhé straně kombinace stárnutí a nízké porodnosti1) představuje zásadní rozpočtové a sociální problémy. Bez institucionálních a koncepčních změn mohou demografické trendy značně proměnit atmosféru společnosti, narušit mezigenerační solidaritu, (jak to potvrzuje s přehledem
napsaný článek Jiřího Vavroně akcentující šířící se projevy diskriminace lidí
v zaměstnání pro jejich věk, a uvádějící jako jednu z hlavních příčin tohoto jevu v České republice rozšířené povědomí o stárnutí jako ekonomické, sociální
a lidské katastrofě)2) a mohou vyvolat silný tlak nových nároků na budoucí generace.
Na pořad dne se tedy dostává prodloužení pracovního života nutně doprovázené požadovanou produktivitou a flexibilitou, vyžadujících změny v pracovních postupech, kvalifikaci, dovednostech. Podniky se v dohledné době budou muset zabývat zpracováním vhodných programů vzdělávání a odborné
přípravy, které budou v souladu s potřebami a schopnostmi starších zaměstnanců, dále možnostmi, jak přispět k udržení nebo zlepšení jejich výkonnosti
a optimálnímu využití jejich znalostí a zkušeností. Starší pracovníci zase musejí být otevřenější k novým formám práce, novým myšlenkám a inovacím, aby
je organizace mohly zaměstnávat.
1 Stárnoucí pracovní síla
Od června 2007 do května 2008 probíhala realizace mezinárodního projektu týkajícího se postojů zaměstnavatelů k problematice starších pracovníků,
který byl zadán Evropskou komisí – jejím Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti3). Projektu se zúčastnilo šest členských zemí (Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Chorvatsko, Slovinsko a Česká
republika). Výstupy projektu si kladly za cíl analýzu problematiky stárnoucí
pracovní síly v uvedených zemích. Dosažené výsledky pak zhodnotila závěrečná mezinárodní konference – Ageing Workforce – How to Manage the Challenge uskutečněná 21. května 2008 ve Slovinské Lublani. Mimo jiné bylo konstatováno, že ani jedna ze zemí účastnící se projektu se nepřibližuje z různých
důvodů k cíli Lisabonské strategie, aby v roce 2010 lidé pracovali do 65 let.
V přijatých závěrech konference se proto objevila tato doporučení pro jednotlivé země:
Pokračování pracovního nasazení i po dosažení 60ti let věku by již nemělo
1) Průměrný věk byl za obě pohlaví v roce 2005 čtyřicet let (38,4 let muži; 41,5 let ženy). Ještě v roce 1991

to bylo 36,5 let (34,7 let muži; 38,1 let ženy). Čistá míra reprodukce byla v roce 2005 v ČR 0,62 – úhrnná potratovost 0,53. Čísla ukazují, že i kdyby všechna těhotenství skončila narozením živého dítěte, nestačilo
by to na prostou reprodukci obyvatelstva.
ČSÚ: Pohyby obyvatelstva http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/publ/152405
2) VAVROŇ, J.: „Diskriminace kvůli věku zažila v Česku více než polovina lidí“, Právo 15. 1. 2011
3) Ageing Workforce – mezinárodní projekt (6/2007–5/2008), EK – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.
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být v žádné z členských zemí výjimkou, ale pravidlem. Současně by takový věk
neměl být zátěží pro organizaci, ani pro pracovníky, ale měl by být považován
za oboustrannou příležitost. Zaměstnavatelé musí přijmout více kroků a opatření, aby se adaptovali na potřeby starších pracovníků, protože ti budou představovat neustále rostoucí procento pracovní síly.
• (K uskutečnění strukturálních reforem budou mít členské státy EU příštích deset let, kdy bude ještě docházet ke zvyšování počtu pracovních sil).
• Pobídky pro předčasný odchod do důchodu musejí být zcela odstraněny. Daňové systémy a systémy sociálního zabezpečení by měly nabízet větší finanční motivaci pro setrvání v pracovním procesu, a to pro obě strany trhu
práce. (Rakousko a Slovinsko podporuje účelové a cílené zaměření starších
lidí zůstat v pracovním procesu tím, že starším pracovníkům nabízejí různá zákonná privilegia, jako je např. zvýšená ochrana před propouštěním,
vyšší plat apod. Dotazníkové šetření projektu však ukázalo, že pozitivní diskriminace starších pracovníků v těchto zemích vede k výrazně nepříznivému postoji v zaměstnávání starších pracovníků a k negativnímu postoji firem k těmto pracovníkům obecně. Na základě tohoto zjištění projekt
podporuje stejné zacházení se staršími i mladšími pracovníky, to ale
znamená, že lidi po padesátce nebude organizace vnímat jako homogenní
skupinu, která je už apriori nevýkonná, ale jako skupinu velmi heterogenní, kde k jednotlivcům této skupiny zaměstnanců bude přistupovat dle jejich skutečné výkonnosti podložené vzděláním, jazykovým vybavením a dobrou zdravotní kondicí, což je všechno doložitelné pro organizaci pravidelným
hodnocením pracovního výkonu a pracovního chování zaměstnance).
• Organizace potřebují větší podporu při zvládání problémů pracovních míst
spojených s věkem a při poskytování vzdělávání a tréninku svým starším
pracovníkům. (Velké firmy a firmy zaměstnávající více než 5 % pracovníků
ve vyšším věku přijímají opatření, kterými se chtějí vyrovnat se stárnutím
pracovní síly; jde zejména o investice do vzdělávacích a zdravotních programů a do adaptace pracovních míst. Problémem zůstávají malé a středně
velké organizace, které nezaměstnávají žádné nebo pouze malé procento
starších pracovníků. Ovšem musíme konstatovat, že malé a středně velké
firmy si nemohou dovolit přijímat nákladná opatření, která umožňují tvorbu pracovních míst pro starší pracovníky na základě věku. V posledních
třech letech u těchto firem v ČR se objevuje nejen to, že starší pracovníky
z venku vůbec nenabírají, ale dochází i k propouštění zkušených pracovníků v předdůchodovém věku, jejichž mzda nebo plat odrážející vysokou výkonnost nebo princip seniority jsou pro organizaci příliš finančně nákladné.
I z těchto důvodů se musí zaměstnavatelské federace významně zasazovat
o zavádění a zvyšování subvencí a daňových úlev pro organizace, které zaměstnávají starší pracovníky a to na pravidelnější bázi a transparentnějším
způsobem, než tomu bylo doposud.).
• Problémy spojené se stárnutím by měly být středem zájmu společnosti jako
celku, nejen jednotlivých zaměstnavatelů. (Generace silných ročníků – dnes
padesátiletí až šedesátiletí – představuje významnou část evropských pracovních sil. Mají-li tito lidé zůstat aktivní, je třeba, aby se odstranily pře138

kážky, které jim brání v setrvání v zaměstnání – např. determinovaná věková hranice pro odchod do důchodu, místo ní zavedení flexibilního mechanismu, který by umožnil, aby si tito lidé věk pro odchod do důchodu zvolili
sami – o této možnosti uvažují v poslední době i zaměstnaní Američané; šetření firmy Towers Watson, kterého se zúčastnilo 9000 respondentů ukázalo, že 40 % z nich předpokládá, že bude pracovat minimálně o 3 roky déle,
než původně předpokládali – uvádějí Zdravotnické noviny z 29. 11. 2010).
Pokud jde o dopady stárnutí populace poukázala Zpráva o stárnutí populace v EU za rok 2009 obecně na značné rozdíly mezi jednotlivými členskými
státy:
Velmi významný bude pravděpodobně nárůst veřejných výdajů (nejméně
sedm procent HDP) v těchto členských státech EU – Lucembursko, Řecko, Slovinsko, Kypr, Malta, Nizozemsko, Rumunsko, Španělsko a Irsko.
Ve druhé skupině zemí, kam patří Belgie, Finsko, Česká republika, Litva,
Slovensko, Spojené království, Německo a Maďarsko, budou výdaje spojené se
stárnutím populace nižší, avšak stále velmi vysoké (v rozmezí čtyř až sedmi
procent HDP).
K mírnějšímu nárůstu (nejvýše čtyři procenta HDP) by pak mělo dojít v Bulharsku, Švédsku, Portugalsku, Rakousku, Francii, Dánsku, Itálii, Lotyšsku,
Estonsku a v Polsku. Většina těchto zemí provedla rozsáhlé reformy důchodového systému, v několika případech došlo k částečnému přechodu na soukromé důchodové systémy – Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Polsko a Švédsko.
2 Podnikové vzdělávání starších pracovníků
Moderní personalistika považuje vzdělávání a rozvoj zaměstnanců za velmi
důležitý faktor konkurenceschopnosti a zvyšování produktivity organizací. Výdaje na realizaci vzdělávacích programů a rozvoj zaměstnanců by měly být
chápány jako investice, ovšem za podmínky, že na jejich návratnost jsou kladeny stejné požadavky jako na všechny ostatní výdaje organizace. (Vzorem
k uplatňování takovéto politiky vzdělávání a rozvoje zaměstnanců mohou být
hotelové řetězce působící v ČR.)
Stárnutí pracovní síly vnáší do podnikového vzdělávání skutečné obsahové
naplnění pojmu „celoživotní vzdělávání“ a staví před jeho realizátory nové úkoly. Nutí je ke změně pohledu na starší pracovníky zároveň s uvědoměním si
specifik tohoto vzdělávání. Z hlediska organizace je nutné udržovat vysokou
úroveň produktivity, efektivity a zaměstnatelnosti stále přibývajících starších
zaměstnanců a omezovat tak „předdůchodový nezájem“. Z hlediska staršího
zaměstnance jde pak o důležitý pocit jistoty, že je lépe připraven a schopen
přizpůsobit se novým požadavkům a potřebám zastávaného pracovního místa.
Při vzdělávání starších pracovníků hraje důležitou roli faktor motivace
pracovníka ke vzdělávání se. Pracovník musí pochopit smysl, význam, důležitost a přínos vzdělávání pro sebe sama i organizaci. Pak může teprve vzdělávání splnit cíl, který byl podnikem stanoven. Jestliže se s myšlenkou vzdělávání neztotožní, může to u pracovníka vést k formálnosti a pasivitě při
vzdělávání, vyhýbání se vzdělávání, případně až jeho odmítnutí. (Důvodem
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může být nejen „předdůchodový nezájem“, ale i nepříznivá atmosféra na pracovišti podněcující generační rozpory, v nichž třicátník může být takřka ideální zaměstnanec aniž je vždy plně vnímána míra jeho výkonnosti a zodpovědnosti k organizaci.)
Zaměstnanec by měl tedy vidět jasnou souvislost mezi svým vzděláváním
a cílem organizace, respektive v dopadu, který jeho účast na vzdělávání bude
mít ve vztahu k jeho postavení v organizaci. Může jít například o změny v pracovní činnosti (možnost specializace, rozšíření kompetencí apod.), uznání zvýšení kvalifikace (rekvalifikace, splnění kvalifikačních požadavků, certifikace
apod.).
Zaměstnanec by si měl být vědom cíle, kterého má prostřednictvím vzdělávání on sám normálně dosáhnout. Motivem pro zaměstnance bývá nejčastěji: odstranění vlastních nedostatků (mezery ve znalostech), vlastní rozvoj
v souvislosti s rozvojem společnosti a vědy, moderními technologiemi apod.,
ocenění druhými, osobní zájmy, pocit nejistoty (specializace v oboru a závislost
na ní), existenční problémy (sesazení z funkce, konkurence, nezaměstnanost).
V systému vzdělávání starších pracovníků hraje roli adekvátní komunikace mezi jednotlivými pracovníky a personalistou. Ten by měl být schopen
pracovníkům vysvětlit význam a cíl tohoto vzdělávání, ale také je podpořit
a motivovat zejména v případech, kdy si starší pracovníci myslí, že: vzdělávání pro ně už nemá význam, je určeno spíše mladým kolegům a kolegyním,
vzdělávání nezvládnou (nemají na to „buňky“), nebo vzdělávání pro svou práci nepotřebují (rutinní práce).
Pracovník musí být pro vzdělávání opravdu zaangažovaný, protože vše poměřuje vlastními pracovními i životními zkušenostmi a možnostmi využití nabytých poznatků v praxi.
Starší zaměstnanci mohou při dalším vzdělávání více trpět pocity celkové nejistoty ze zvládnutí vzdělávacích aktivit, při prezentacích a kontrolních
výstupech. S věkem roste obava ze selhání a strach udělat chybu. Průběh vzdělávání starších pracovníků bývá take někdy ovlivněn vnějšími vlivy, které brání intenzivnějšímu studiu (může se jednat o pracovní nebo rodinné potíže).
Co je tedy pro vzdělávání starších pracovníků opravdu nutné?
Zopakujme:
• trvale a pozitivně podporovat jejich motivaci ke vzdělávání,
• ověřit si, že chápou, jaký cíl má jejich vzdělávání naplnit, a jaký přínos pro
ně osobně a ve vztahu k organizaci bude znamenat,
• přesvědčit je, že problémy praxe jsou způsobeny deficitem některých znalostí,
• odstranit negativní pocity starších pracovníků ze vzdělání,
• zvolit správnou metodu výuky vzhledem k potřebám a schopnostem starších pracovníků,
• stanovit z pohledu těchto pracovníků reálné cíle, ke kterým má vzdělání
vést.
Na nedostatky v této oblasti vzdělávání u nás upozorňuje například Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR
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na období 2007 – 2013. V základních prioritách Koncepce se také uvádí nutnost
zkvalitňování vzdělávání generačního spektra lidských zdrojů v cestovním ruchu. Při strategické vizi Koncepce – „Destinace ČR – jednička v srdci Evropy“,
jednou z vážných bariér naplnění této vize je skutečnost, že profesní vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů (ať už se jedná o rekvalifikace, specializace, inovace vědomostí apod.) je řešeno nesystémově a nevytváří tak podmínky pro rozvoj kompetencí mimo formální vzdělávací systém
prostřednictvím neformálního vzdělávání a informálního učení. Důsledkem je
omezená schopnost adaptability a mobility kvalifikované pracovní síly, což vede ke snížení konkurenceschopnosti odvětví CR. Pozornost je třeba věnovat
i systému vzdělávání profesí nepřímo spojených s CR, které ale přicházejí do
styku s domácími i zahraničními turisty ve specifických situacích, včetně různých forem ohrožení (policisté, hasiči, členové horské služby apod.).
3 Problematika přenosu znalostí
Stárnutí pracovní síly je spojeno i s řadou dalších problémů. V souvislosti se
vzděláváním je to například otázka přenosu znalostí. Obrovský nárůst objemu
dostupných informací a rychlý rozvoj technologií způsobuje, že se řada lidí nachází ve stavu zahlcení informacemi. Proto je třeba, aby organizace měly
funkční systémy řízení znalostí, jejichž prostřednictvím by mohly klíčové znalosti a vědomosti uchovávat. (Řízení znalostí je proces, který zahrnuje různé
činnosti, zejména vytváření, přenos a uplatňování znalostí. Jde o obousměrný
proces postavený na vzájemnosti a sdílení.) Starší pracovníci jsou vybaveni
znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi, které mladší jedinci dosud ve stejném
rozsahu nemohli získat. Na druhé straně starší zaměstnanci ve srovnání
s mladší generací nemusí být dobře jazykově vybaveni (jedna z priorit ve službách), hůře se orientují v nových technologiích a moderních postupech, které
by mohly zvyšovat jejich produktivitu.
Sdílení znalostí a vzájemné učení vyžaduje určitý teamový postup a pravidla. Řízení znalostí umožňuje čerpat z nahromaděných životních a pracovních zkušeností staršího pracovníka způsobem, který je přínosný nejen pro daného zaměstnance, ale i pro organizaci jako celek.
Je třeba si uvědomit, že starší pracovník předává své know-how druhému
člověku, a proto je důležité vytvořit takovou atmosféru na pracovišti, která
tento proces podporuje.
V této souvislosti je nutné připomenout jednu z nejvhodnějších forem přenosu znalostí, kterou je mentoring. Jeho podstatou je podpora a motivace druhé osoby s cílem maximalizovat její potenciál, nasměrovat jí ke zlepšení pracovního výkonu a k dalšímu osobnímu rozvoji. Mentoring se tedy uskutečňuje
předáváním zkušeností, takže nejvhodnějším mentorem se může stát starší
profesionálně zdatný a lidsky kvalitní spolupracovník. Je-li vztah založen na
vzájemné důvěře, pak dochází nejen k mezigeneračnímu soudržnému pracovnímu společenství, ale i k obohacení mentora při setkání s novým nebo jiným
pohledem na dění v oboru nebo organizaci. Starší pracovník se může úspěšně
uplatnit ve funkci mentora především v adaptačním procesu, ale i při mentorování svého potenciálního následníka.
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U celé řady starších pracovníků vnímáme vlastnosti jako přesnost, spolehlivost, odpovědnost, schopnost efektivně komunikovat s klienty i spolupracovníky. Pokud organizace o tyto kvality přichází a není je schopna nahradit,
vystavuje se ekonomickému riziku.
Chce-li organizace z tohoto hlediska posílit svou životaschopnost, měla by
přijmout následující opatření:
• zabezpečení empirických znalostí,
• zachování a podporu stávajících pracovníků,
• přenos znalostí mezi staršími a mladšími pracovníky,
• opatření na podporu zdraví zaměstnanců.
Praxe potvrzuje, že realizace těchto opatření je přínosem pro organizaci
i pracovníky, neboť jde o tzv. „win – win“ situaci, kdy „vyhrávají obě strany“.
4 Management diverzity
Chceme-li posuzovat soudobou podobu age managementu, je třeba se nejdříve zmínit o managementu diverzity, který je mu svým způsobem nadřazen,
neboť diverzita pracovní síly může mít ve firmě více podob. Od diverzity genderové, kulturní, věkové až po zapojení lidí se zdravotním postižením. Permanentní proměny demografického složení pracovní síly v EU (zvyšování počtu
zaměstnaných žen, příslušníků různých rasových a etnických minorit, stárnutí populace – kterému se v naší stati především věnujeme) způsobují stále
větší heterogennost této pracovní síly.
Strategicky promyšlené diverzitní prostředí organizace konkrétně ovlivňuje spokojenost zaměstnanců, jejich pracovní morálku a eliminuje mnohá vnitrofiremní komunikační nedorozumění. Je-li hlavním cílem managementu diverzity vytvoření inkluzivní organizační kultury umožňující všem
pracovníkům uplatnit rozdílné přístupy, názory a schopnosti, pak je třeba ocenit jeho proaktivnost v řešení demografických problémů členských států EU.
Nedílnou součástí managementu diverzity je námi zmiňovaný age management neboli řízení věku. Pro jeho důslednou implementaci hovoří důvody,
na které bylo v jiných souvislostech již poukázáno: udržení kvalifikovaných
pracovníků, kterých začíná být na trhu práce nedostatek, stabilizace taxativních znalostí v organizaci, strategické využití věkové heterogenity a dodržování antidiskriminačních opatření.
4.1 Age management a firemní kultura
Podniková kultura a řídící procesy mají mezi sebou velmi těsný vztah, neboť podniková kultura ovlivňuje rozhodování a jednání pracovníků, usnadňuje průběh a realizaci řídích procesů v organizaci.
To ovšem jen za předpokladu, je-li dostatečně silná a kompatibilní s ostatními prvky podnikového systému. V takovém případě poskytuje motivační základnu pro cílově konformní jednání pracovníků a vytváří základnu informací, ke které se může kterýkoliv pracovník při rozhodování vrátit.
Dle autorky Bedrnové z mnoha oblastí podnikového řízení má podniková
kultura nejblíže k personálnímu managementu. V praxi se v podstatě setkáváme se dvěma přístupy:
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1) Podniková kultura je nadřazena personálnímu managementu, který se
tak stává jedním z nástrojů, kterými se podniková kultura utváří, prosazuje
a transformuje. Personální management se soustřeďuje na upevňování podnikové kultury v tom smyslu, aby všichni pracovníci byli naladěni „na stejnou
vlnovou délku“. Slouží k tomu způsob realizace personální politiky v jednotlivých personálních činnostech.
2) Personální řízení používá podnikovou kulturu k prosazování personální
strategie umožňující dosažení podnikových cílů. V tomto pojetí je kladen důraz především na procesy a jednotlivé činnosti personálního managementu,
přičemž podniková kultura může sehrát při jejich realizaci pozitivní roli.
Oba dva přístupy jsou v praxi využitelné při vstupu age managementu do
personálního řízení.
Age management představuje řízení lidských zdrojů, které reflektuje a zohledňuje věkovou strukturu a potřeby starších pracovníků. Jak jsme již uvedli, demografický vývoj v EU vykazuje jasné známky stárnutí pracovní síly. Zároveň se snižuje počet mladších pracovníků vstupujících na pracovní trh.
V důsledku tohoto vývoje si organizace začínají uvědomovat, že si kvalifikované a výkonnostně zdatné starší pracovníky potřebují udržet. Také zjišťují, že
si již nemohou dovolit náklady spojené s předčasnými odchody do důchodu.
V soudobých debatách o možných dopadech povinných odchodů nebo úplně
dobrovolných do důchodu panují mnohá nedorozumění a polopravdy.
Argumenty obhajující povinné odchody do důchodů stojí na předpokladu, že
se tak uvolní pracovní příležitosti pro mladší nezaměstnané osoby.
Na druhé straně argumenty obhajující striktně dobrovolný odchod do důchodu vycházejí apriori z předpokladu, že všichni starší pracovníci jsou produktivní a efektivní. (Při dílčím šetření ve dvou úplně odlišných ale velmi důležitých službách jsme položili jedinou nicméně zásadní otázku: „Dokázali
byste se vyrovnat v organizaci s prodloužením pracovního života a nadále udržovat vysokou výkonnost a konkurenceschopnost?
Ukázalo se, že oslovené organizace o tomto problému zatím nepřemýšlejí
a okamžitou potřebu pracovníků řeší obvyklým způsobem.
Dotazované hotely rády zaměstnávají „opravdové“ důchodce. Má to pro ně
několik výhod – nevadí jim pracovní smlouva na dobu určitou, lépe akceptují
nižší finanční ohodnocení, - vždyť už mají důchod -, čímž přispívají k vylepšení celkového hospodaření hotelů. Důchodci pracují na pozicích: hotelový zřízenec (porter), uklízečka, recepční a pracovníci rezervačního oddělení.
Vedení hotelů připustilo, že pokud by lidé zvenku chtěli v hotelech dosloužit, už by to bylo složitější, protože by jejich odměňování museli sladit s interními zaměstnanci podle principu rovného zacházení. Pro organizace by to však
bylo složitější, protože na rozdíl do interních starších zaměstnanců by neznali hotelový provoz, fyzickou i psychickou náročnost pracovních pozic kuchařů,
servírek, číšníků, skladníků, pokojských, recepčních apod. a management by
obtížně odhadoval, jak se nově příchozí starší pracovník na dané pozici osvědčí.
Dojde-li k prodloužení pracovního života, musí být zvolen individuální přístup, ve kterém se bude zvažovat náročnost práce na každé pracovní pozici
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a možnosti staršího pracovníka ji nadále zastávat. Dlouholetého zaměstnance půjde snáze přesunout na fyzicky méně náročnou práci – např. v případě
recepční stojící na nohou 12 hodin do rezervačního oddělení, kde bude mít možnost při práci sedět. A tyto úvahy vedení hotelů předznamenaly počet vnímání důležitosti age managementu.
Vedení dotazovaných nemocnic poukázalo při položení dané otázky na skutečnost, že už dnes je v těchto zařízeních řada pracovních pozic, na kterých
mají starší pracovníci obtíže s výkonem práce ještě před povinným odchodem
do důchodu. Jsou to pracovní místa zdravotních asistentů, sanitářů, záchranářů, ambulantních sester, sester u lůžka, staničních sester, ale stejně tak
i místa pomocného personálu: uklízeček a tzv. „kuchyněk“.
Možnost přesunu na jiná pracovní místa bývá dost obtížná, proto se problém obvykle řeší snížením pracovního úvazku. Toto řešení není pro zaměstnance výhodné, neboť je spojeno s nižším výdělkem a tím i nižším základem
pro výpočet důchodu.
Vzhledem k tomu, že jde o pracovní pozice fyzicky i psychicky náročné, není jednoduché je obsadit novými kvalifikovanými a své práci oddanými lidmi.
A tak starším pracovníkům zbývá někdy „útěk do nemoci“. Na základě zdravotních obtíží, které jim nedovolují vykonávat dosavadní pracovní pozici požádají o přešetření svého zdravotního stavu a v některých případech dostávají přiznání invalidity III. stupně – plný invalidní důchod.
Lékaři patří ke skupině pracovníků, kteří už dnes neodcházejí do povinného důchodu, ale pracují déle. Přestože má lékař v důchodovém věku za sebou
časově, odborně, fyzicky i psychicky náročnou práci, nedokáže ji někdy opustit.
Přednostové oddělení slouží obvykle do 65 let a pak v některých případech pokračují v ambulantní péči.
Ti, kteří setrvávají už dnes, mohli by - bez ohledu na budoucí důchodovou reformu – pomoci při řešení aktuální situace „Děkujeme, odcházíme“. Tento citlivý , ambivalentně veřejností vnímaný problém není problémem jen ČR. Agentura Pricewaterhouse Coopers uvádí, že v německém zdravotnictví chybí
několik set tisíc lékařů, sester a vyškolených pečovatelů.
Obojí argumenty (povinný odchod do důchodu a dobrovolný odchod) nemají úplně pravdu. Skutečné riziko stárnoucí pracovní síly nespočívá v tom, že najednou nebude dostatek pracovníků pro nekvalifikovaná pracovní místa. Ale
problém spočívá v tom, že se blíží nedostatek pracovníků s kriticky důležitými znalostmi a schopnostmi, tedy těch, kteří drží ekonomický růst.
A v této složité perspektivě mnoha organizací může pomoci kvalifikovanému řešení age management, bude-li se v personalistice využívat systematicky,
integrovaně a detailně.
Hlavní doporučení nutná pro úspěšnost age managementu:
• Provedení analýzy struktury věku, dovedností a zdravotního stavu zaměstnanců organizace. (Analýza dá odpověď na otázku, zda bude mít organizace na dalších pět až deset let pracovníky potřebné k realizaci budoucích cílů.)
• Odpovídající systém vzdělávání a odborného školení zaměstnanců – včetně
zapojování starších pracovníků do zaškolování zaměstnanců na nových pozicích. (Uznání znalostí, dovedností a vzdělávání starších pracovníků zvy144

šuje jejich kvalifikační profil a motivuje nejen je, ale také mladší pracovníky k neustálému vzdělávání se.)
• Přenos znalostí. (Profesní zkušenosti a sdílené dovednosti starších pracovníků jsou pro firmu cenným aktivem a měly by být využívány tím nejefektivnějším způsobem, což opět záleží na vstřícném pracovním klimatu organizace.)
• Možnost reorganizace pracovního procesu, zajištění podmínek pro flexibilní formy práce (někdy zaměstnavatelé se zaváděním flexibilních forem práce váhají, protože nemají dostatek informací). Přechod k flexibilní formě
práce namísto odchodu je přínosné pro zaměstnavatele, i pro pracovníka,
zejména pokud jde o kvalifikovaného, výkonného a organizaci oddaného pracovníka.
Vytvoření různorodé pracovní síly považuje age management za důležitý
základ úspěšné, na klienty zaměřené organizace.
Závěrem
Vědecké studie potvrzují, že schopnost člověka zvládat pracovní povinnosti
nesouvisí jenom s věkem. Ukazuje se, že starší pracovníci mohou být stejně
produktivní a profesionální jako jejich mladší kolegové, protože zaměstnatelnost závisí na celé řadě faktorů.
Jednou z hlavních výzev současnosti, kterou je nutno realizovat i v ČR, je vytvoření systému opatření, která prodlužují pracovní život.
JUHANI ILMARINEN vytvořil teoretický rámec pro zvyšování nebo udržování zaměstnatelnosti, který zahrnuje čtyři složky: jedince, jeho schopnosti
a zdravotní stav; pracovní prostředí; systém vedení; odborné kompetence.
Pokud jsou tyto čtyři složky v rovnováze a v organizaci pozitivně působí silná podniková kultura proniknutá vlivem age managementu znamená to, že
byly vytvořeny příznivé podmínky pro udržení zaměstnatelnosti a produktivity
starších i mladších pracovníků, přičemž starší pracovníci mohou prožívat
smysluplnou a produktivní závěrečnou fázi svého pracovního života.

Ing. Barbora Hamouzová pracuje od roku 2007 jako odborná asistentka na Vysoké škole hotelové, od roku 2009 působí na katedře managementu. Vyučuje předměty: Komunikace v managementu služeb,
Manažerská psychologie a dovednosti, Etika a etiketa, Moderní personalistika. Přednáší v českém a anglickém jazyce, v současné době se
věnuje doktorandskému studiu na VŠE Praha.
Doc. PhDr. Milada Šmejcová, CSc., vedoucí katedry managementu
působí na Vysoké škole hotelové v Praze od jejího založení. Orientuje se
především na problematiku vývojových trendů soudobého personálního managementu v jeho konvergentní i divergentní podobě. Také se zabývá úlohou osobnosti ve všech formách vnitrofiremní komunikace
včetně soudobých multikomunikačních aktivit manažera. Dlouhodobě realizuje psychologické poradenství pro studenty VŠH.
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KONZULTACE A DISKUSE –
CONSULTATION AND DISCUSSION
ŠESTÉ POKRAČOVÁNÍ SERIÁLU
O NOSITELÍCH NOBELOVY CENY ZA EKONOMII
David Zeman, Jan Máče

Nobelova cena za ekonomii 2009: Analýza ekonomického
řízení
Autoři Oliver E. Williamson a Elinor Ostromová
Abstrakt: Cílem článku je seznámit čtenáře s ekonomickými teoriemi, ze které byla v roce 2009 udělena Nobelova cena za ekonomii dvojici ekonomů – Oliveru Williamsonovi a Ellinor Ostromové. Jejich přínos ekonomické vědě spočívá v analýze ekonomického řízení a správy. Oliver Williamson se zabýval
otázkou správou aktiv v tržním mechanizmu resp. v rámci firmy. Elinor Ostromová se zaměřila na problematiku správy kolektivních statků.
Klíčová slova: ekonomické řízení, správa aktiv, rozhodovací mechanizmy,
tržní mechanizmus, správa kolektivních statků, teorie her

Abstract: This article aims to familiarize readers with the economic theories, for which the 2009 Nobel Prize for Economics was awarded to pair of economists - Oliver Williamson and Elinor Ostrom. Their contribution to economic
science is the analysis of economic governance. Oliver Williamson addressed
the issue of asset management within the market mechanism, especially within
the boundaries of a company. Elinor Ostrom focused on the problems of collective farms.
Key words: Key words: economic management, asset management, decisionmaking mechanisms, market mechanisms, management of collective farms, game theory

Úvod
Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Al147

freda Nobela za rok 2009 byla udělena dvojici amerických ekonomů, kteří se
zaměřili na problematiku ekonomické správy a řízení. Zajímavé je, že Oliver
E. Williamson a Elinor Ostromová pracovali nezávisle na sobě a nikdy společně nepublikovali.
Oliver Williamson se zaměřil na oblast správy aktiv, respektive na užití
tržního mechanizmu či vnitrofiremních rozhodovacích mechanizmů při jejich
řízení. Zabýval se hledáním odpovědi na otázky, kde jsou hranice firmy, kdy je
výhodné pro ekonomickou interakci použít tržní mechanizmus a kdy je lépe využít direktivní rozhodování v rámci firmy. Vychází zde z představy, že v dokonalé konkurenci by firma v podstatě nemusela existovat – za pomoci tržního
mechanizmu by bylo možné nakupovat pouze služby výrobních faktorů. Williamson ve svých pracích došel k závěru, že čím je aktivum specifičtější a komplexnější, tím větší je pravděpodobnost, že dojde k integraci do firmy – z aktiv
potřebných pro vznik produktu bude vytvořena firma.
Elinor Ostromová se věnovala problematice správy tzv. kolektivních statků
(Common Pools Resources), tedy aktiv, které jsou ve správě komunity jejich
uživatelů. U těchto statků se dlouho upozorňovalo na problém jejich nadměrného užívání, neboť podle klasické ekonomické teorie se každý jedinec bude
snažit sobecky využít dostupné zdroje tak, aby maximalizoval svůj prospěch.
Na základě tohoto předpokladu proto byla doporučována dvě řešení – zestátnění kolektivních statků, nebo jejich privatizace (kdy je bude ve výsledku spravovat pouze jeden subjekt). Ostromová zkoumala na případových studiích různé formy správy kolektivních statků a došla k závěru, že kolektivní správa
statků není neefektivní, ale je v mnoha případech efektivnější, než privatizace či zestátnění. Na základě toho pak zkoumala, jaké podmínky by měly být
splněny, aby byla kolektivní správa úspěšná. Zkoumané problémy se Elinor
Ostromová dokonce pokoušela simulovat v laboratorních podmínkách s využitím teorie her.
I když Oliver E. Williamson a Elinor Ostromová uskutečňovali své výzkumy samostatně, jejich práce poměrně úzce souvisí. Po právu tak získali Nobelovu cenu za ekonomii za rok 2009 společně.
Oliver Eaton Williamson
Narodil se 27. září 1932 ve městě Superior v americkém státě Wisconsin.
Svá studia zahájil na Massachusetts Institute of Technology1, kde v roce 1955
získal titul bakaláře. Následně pokračoval ve studiu na Stanfordově univerzitě2, kde v roce 1960 získal titul M.B.A. Postgraduální studium završil na Carnegie-Mellon univerzity3 v roce 1963 doktorátem z ekonomie. Oliver William1

Massachusetts Institute of Technology (MIT) je soukromá výzkumná vysoká škola založená v roce 1861. Sídlí v městě Cambridge ve státě Massachusetts. Původně se specializovala na oblast strojírenství, postupně však
zahrnula i další technické obory a posléze i společenské vědy. Velkou roli sehrál MIT v kosmickém výzkumu
v druhé polovině 20. století. V akademickém roce 2009-2010 studovalo na MIT 4232 studentů v bakalářském
stupni a 6152 v navazujícím studiu. Počet akademických pracovníků MIT dosáhl 1009 osob. MIT dlouhodobě dosahuje špičkových výsledků ve vědě a výzkumu. Má největší objem vnějších financí na vědu a výzkum ze všech
amerických výzkumných institucí (v roce 2009 dosáhl objem investic do výzkumu 718,2 mil. USD). Výzkumu se
na MIT věnuje přibližně 3500 zaměstnanců. Celkem 17 vyučujících a 27 absolventů MIT získalo Nobelovu cenu, 19 z nich za ekonomii (13 pedagogů). Viz http://web.mit.edu.
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son byl studentem významných ekonomů Ronalda Coase4 a Herberta Simona5,
kteří značně ovlivnili jeho profesionální dráhu.
V létech 1965 až 1983 přednášel na University of Pennsylvania6, v létech
1983 až 1988 působil na Yale University7. Od roku 1988 je profesorem University of California v Berkley8.
Oliver E. Williamson je členem celé řady vědeckých společností, například
American Academy of Political and Social Science, National Academy of Sciences, American Academy of Arts and Sciences, Econometrics Society. Je držitelem mnoha vědeckých cen a čestných titulů. V roce 2004 například získal
Horst Claus Recktenwald Prize in Economics, v roce 1983 Prize for Distinguished Scholarship in Law and Economics, 1963 Ford Foundation Dissertation
Prize. V roce 2005 se čestný doktorát z ekonomie na Nice University, v roce
2004 čestný doktorát na Valencia University.
Oliver E. Williamson stál u zrodu vysoce oceňovaného odborného časopisu
Journal of Law, Economics and Organization.
V roce 1957 se Oliver Williamson oženil s Dolores Celeni, se kterou má pět
dětí.

2

Leland Stanford Junior Univerzity je soukromá výzkumná univerzita. Byla založena v roce 1891 železničním
magnátem Lelandem Standfordem na památku jeho syna, který zemřel ve věku šestnácti let. Univerzita sídlí
v Palo Alto v Kalifornii, přímo ve známém Silicon Valley. V současné době se univerzita skládá ze sedmi samostatných škol, které se zaměřují na společenské i přírodní vědy, medicínu, právo, pedagogiku, techniku a management. V roce 2010 měla 6900 studentů v základním a 8400 studentů v postgraduálním studiu. Počet pedagogů dosáhl čísla 1910. Pedagogové a absolventi Standfordovy univerzity získali přes 50 Nobelových cen. Viz
http://www.stanford.edu/.
3 Carnegie Mellon University je soukromá vysoká škola sídlící v Pittsburghu v americkém státě Pennsylvania.
Školu založil v roce 1900 podnikatel a filantrop Andrew Carnegie (1835-1919) jako Carnegie Technical School.
V roce 1912 byla přejmenována na Carnegie Institute of Technology a v roce 1967 na Carnegie Mellon University. V současné době na sedmi fakultách studuje 5900 studentů v bakalářské a magisterské formě studia a přes
5000 postgraduálních studentů. Hlavní specializací školy jsou informační technologie, ekonomie a výzkum rozhodovacích procesů. Viz www.cmu.edu
4 Ronald Harry Coase (narozen 1910) – významný britský ekonom působící v USA. Ve svých pracích se věnoval
zejména problematice transakčních nákladů firmy, majetkovým právům ve vztahu k externalitám. Je tvůrcem
tzv. Coaseho teorému, který předpokládá, že každou externalitu je možné odstranit bez ohledu na to, kdo bude
nakonec odškodňován. Ronald Coase Získal v roce 1991 Nobelovu cenu za ekonomii za objev a objasnění významu transakčních nákladů a vlastnických práv pro institucionální strukturu a fungování ekonomik.
5 Herbert Simon (1916-2001) Americký vědec, věnoval se kybernetice, kognitivní psychologii, filozofii a ekonomii. V 50. létech 20. století rozpracoval kritiku teorie racionálního rozhodování. Věnoval se i rozhodovacím procesům ve firmě. V roce 1978 získal Nobelovu cenu za ekonomii za průkopnický výzkum rozhodovacích procesů
v rámci organizace.
6 University of Pennsylvania je soukromá univerzita zaměřená na výzkum. Sídlí v Philadelphii. V spoučasné době má 3400 studentů v pregraduálním a 1000 v postgraduálním studiu. Na této škole působilo 21 laureátů Nobelovy ceny, včetně tří za ekonomii (1971 S. Kuznets, 2004 E. C. Prescott, 2006 E. Phelps)
7 Yale University je třetí nejstarší soukromá univerzita v USA. Byla založena v roce 1701, dnes sídlí v New Haven ve státě Connecticut. V současné době je členěna do dvanácti fakult, kde studuje 5300 studentů základního studia a 6100 postgraduálních studentů. Počet pedagogů dosáhl čísla 1100. Celkem, 49 pedagogů či absolventů Yale University získalo Nobelovu cenu. Viz www.yale.edu.
8 University of California je veřejná výzkumná univerzita založená v roce 1868. Sídlí v městě Berkley na pobřeží
Sanfranciského zálivu. V roce 2009 ji navštěvovalo 25 530 studentů v základních studijních programech
a 10 313 postgraduálních studentů. Mezi pedagogy školy bylo mj. 65 nositelů Nobelovy ceny. Mezi nimi jsou
i laureáti ceny za ekonomii Herbert A. Simon (1978), Gerard Debreu (1983), Douglass C. North (1993), John C.
Harsanyi (1994), Amartya Sen (1998) Daniel McFadden (2000) a George A. Akerlof (2001), Thomas Schelling
(2005) či Oliver Williamson (2009). Viz www.berkeley.edu
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Elinor Ostromová
Narodila se 7. srpna 1933 v Los Angeles do skromných poměrů židovskoprotestantské rodiny. Po absolvování střední školy v Beverly Hills studovala od
roku 1951 politické vědy na University of California v Los Angeles9. Bakalářský titul získala v roce 1954, magisterský v roce 1962 a doktorát obhájila v roce 1964. Na Kalifornské univerzitě působila i v následujících létech, kdy se počala věnovat výzkumu kolektivních statků.
V roce 1973 se spolu se svým manželem Vincentem Ostromem podílela na
vzniku Workshop in Political Theory and Policy Analysis na Indiana University10. Během svého života vědecky působila v mnoha zemích světa, například
v Keni, Indii, Nepálu, Nigérii či Austrálii. Z evropských zemí je možné jmenovat Německo či Polsko.
Je držitelkou mnoha vědeckých cen, mezi jinými získla například v roce
2009 Elazar Distinguished Federalism Scholar Award, ve stejném roce Jonathan M. Tisch Prize for Civic Engagement Research, v roce 2008 Galbraith Award, v roce 2008 získala Honorary Doctorate na McGill University v Montrealu, či v roce 2007 Honorary Doctorate Humboldt University,
Berlin.
Elinor Ostromová byla oceněna Nobelovou cenou za příspěvek k otázce veřejných zdrojů a společného majetku a svými teoriemi změnila pohled na správu veřejných statků. Je první ženou v dějinách, která získala Nobelovu cenu
za ekonomii.
Teoretická východiska práce Olivera Williamsona
a Elinor Ostromové
Oba ekonomové ocenění Nobelovou cenou za rok 2009 se zabývali fungováním institucí. Ať jimi byla firma a trh v případě Olivera E. Williamsona, či komunita spravující společné statky u Elinor Ostromové.
Instituce je možné chápat jako soubor pravidel a vazeb, které řídí lidské
vztahy. Hlavní příčinou existence různých institucí je podpora výroby a směny. Příkladem takových institucí je například právní řád, způsob organizace
podniku či způsob politické správy.
Mnozí ekonomové se snažili porozumět podstatě takovýchto institucí a poznat příčiny jejich vzniku. Například důležitou skupinou institucí jsou pravidla a vymáhací mechanizmus, který chrání majetková práva obchodování
(tj. pravidla ochraňující trh).
Jinou skupinou jsou instituce podporující produkci a výměnu mimo trh, například transakce uvnitř firem. Obdobně hraje zásadní roli při financování ve9 University of California je veřejná vysoká škola sídlící ve městě Oakland. Byla založena v roce 1868 a v současnosti zahrnuje deset samostatných campusů. V roce 2010 na Kalifornské univerzitě studovalo 159 000 studentů v základním studiu a 32 000 studentů navazujícího studia. Počet pedagogů dosáhl čísla 13 355 osob. Mezi
pedagogy je v současnosti 37 nositelů Nobelovy ceny, to je největší počet na jedné vysoké škole na světě. Univerzita uvádí, že v současnosti eviduje 1 340 000 žijících absolventů. Viz www.UniversityofCalifornia.edu
10 Indiana University je veřejná vysoká škola založená v roce 1820 ve státě Indiana. V současnosti se skládá
z devíti campusů, centrum školy je ve městě Bloomington. V roce 2010 školu studovalo 88 067 studentů základního studia a 17 651 studentů postgraduálních programů. Počet akademických pracovníků dosáhl 8685
osob. Viz www.indiana.edu.
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řejných statků vláda. Klíčovou otázkou zůstává, který typ správy je vhodný
pro různé typy transakcí.
Právě těmto otázkám se ve svém díle věnovali Oliver Willismason a Elinor
Ostromová.
Oliver Williamson v sérii článků, které vycházely od roku 1971 až do současnosti, dokazoval, že trh a firma mohou být vnímány jako alternativní řídicí struktura. jejich odlišnost spočívá zejména v tom, jak řeší konflikt zájmů.
Nedostatkem trhu je skutečnost, že vyjednávání v sobě většinou obsahuje
složitý mechanizmus dohadování a také riziko možnosti nesouhlasu zúčastněných stran (nedohoda na transakci). Ve firmách je tento problém většinou
pociťován méně intenzivně, protože případný konflikt může být překonán pomocí autority. Nedostatkem firmy ale je skutečnost, že autorita může být zneužita.
Na trhu s minimem kupujících i prodávajících je konflikt zájmů nevýrazný,
protože v případě potřeby je možné snadno najít jiného partnera. Jedním
z předpokladů Williamsonovy teorie je skutečnost, že čím je větší závislost
mezi nabízejícím a kupujícím, tím je větší pravděpodobnost, že transakce budou probíhat uvnitř firmy (určité transakce se sloučí ve firmu). Stupeň vzájemné závislosti se zvětšuje s tím, čím je těžší tato aktiva přesunout mimo vzájemný vztah.
Elinor Ostromová se ve svém výzkumu snažila zjistit, zdali je pravdivý konvenční názor, že kolektivní statky jsou špatně spravovány a měly by být buď
kompletně privatizovány, nebo řízeny centrální autoritou (státní či veřejná
správa).
Na základě četných studií kolektivní statků, jakými jsou například pastviny, lesy, loviště ryb a podobně, došla k závěru, že kolektivní správa poskytuje
často mnohem lepší výsledky, než by odpovídalo standardním ekonomickým
teoriím. Pohled standardních teorií je totiž příliš statický, hrubý a není schopen zachytit sofistikované instituce pro vynucení rozhodnutí. Ty se vyvinuly
k řešení konfliktů zájmů, které se objevily při správě kolektivních statků v různých částech světa.
Elinor Ostromová se pokusila formulovat a použít vhodnou teorii, která by
byla schopna postihnout dynamiku takovýchto institucí. Podařilo se jí zjistit,
že výsledky správy kolektivních statků jsou v souladu s teorií opakovaných
her. Nicméně některá pravidla a normy chování není touto teorií možné vysvětlit, zejména pokud nebude opuštěn předpoklad, že se každý jedinec snaží
sobecky maximalizovat svůj zájem (užitek).
Výsledkem mnoha simulovaných pokusů, které měly popsat chování jedinců při správě kolektivních statků, bylo poznání, že jedinci v řadě případů dobrovolně trestali narušitele daných pravidel více, než by odpovídalo standardní teorii ekonomického chování. Z tohoto poznání plyne závěr, že komunity
jsou ochotny bránit kolektivní vlastnictví a trestat jeho nesmluvené využití
i v případě, že v daný okamžik není z využití statku přímý prospěch.
Přínosy obou autorů se vzájemně doplňují. Williamson se zaměřil na podstatu transakcí, které nejsou detailně určeny vyjednáváním či právními pravidly. Ostromová zase zpracovala specifický problém vymáhání pravidel.
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Oba laureáti Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2009 přitom přímo reagují
na dílo Ronalda Coaseho11. Ten tvrdil, že žádná uspokojivá teorie firmy nemůže plně spoléhat na to, že veškeré kapitálové statky (produkční technologie)
jsou plně ve vlastnictví firmy. Formuloval hypotézu, že firma se vytváří tehdy,
pokud administrativní rozhodnutí poskytují lepší výsledky, než alternativní
tržní transakce. Přestože tento Coaseho argument vedl ekonomy k tomu, že
uznali potřebu zjistit principy rozhodování ve firmě, došlo pouze k formulování základních myšlenkových tezí, které však nebyly podpořeny empirickým
výzkumem. Na některé z otázek vyplývajících z Coaseho teorií však přímo odpověděli ve svém díle Oliver Williamson a Elinor Ostromová.
Dílo Olivera E. Williamsona
Ve své klíčové stati z roku 197112 a v nejdůležitější knize Markets and Hierarchies13 rozvinul detailní teorii firmy v linii Coaseho úvah. Oliver Williamson v těchto pracích vychází z představy, že transakce uvnitř firmy bude pravděpodobnější, pokud jsou transakce komplexní, a když fyzická i lidská aktiva
(kapitálové statky) jsou vzájemně specifické (doplňují se) a nelze je nahradit
jinými statky. Vzhledem k tomu, že komplexnost i specifičnost jsou měřitelné,
mohla být tato teorie empiricky ověřena.
Williamsonovy teoretické argumenty mají následující logickou posloupnost:
1) Je pravděpodobné, že trh funguje efektivněji, než transakce uskutečňované
uvnitř firmy. Je-li velký počet účastníků transakce, strany riskují pouze malou ztrátu při jejím neuskutečnění. Pokud však jsou transakce rozsáhlé
a dlouhodobé, je výhodnější uskutečnit je v rámci firmy.
Na počátku vzájemného vztahu kupující-prodávající existuje obvykle minimálně na jedné straně konkurence, probíhá zde soutěž nabízejících či prodávajících. Tím je dán relativně malý prostor pro strategické chování zúčastněných subjektů. Transakce se buď uskuteční, nebo neuskuteční. Pokud
však bude malý počet účastníků transakce, otevře se prostor pro strategické chování – subjekty se mohou snažit maximalizovat svůj užitek.
2) V další fázi hráč na té straně transakce, kde byla původně konkurence, uskuteční velkou investici do specifického aktiva, a tím se dosavadní „široký
trh“ začne měnit na „úzký trh“. Vzniká tak vzájemná závislost mezi kupujícími a nabízejícími (specifická nabídka nalezne specifickou poptávku).
V případě, že chybí komplexní dlouhodobý kontrakt, pak může dojít k situaci, kdy existuje velký prostor k jednání o dodatečné kvazi-rentě.
3) Ztráty spojené s dodatečným vyjednáváním o výši kvazi-renty jsou pozitivně korelovány s výší kvazi-renty. Čím vyšší může být pro účastníky transakce kvazi-renta, tím vyšší mohou být potenciální ztráty při neuskutečnění transakce. Williamson dále uvádí, že zúčastněné strany mají tím silnější
motivaci smlouvat (vynakládat své zdroje na zlepšení své pozice), čím větší
11 COASE R.: The Nature of the Firm, Economica 4, 1937, str. 386-405; COASE R.: The Problem of Social Cost,

Journal of Law and Economics 3, 1960, str. 1-44
12 WILLIAMSON O. E.: Vertical Integration of Production: Market Failure Cosiderations, American Economic

Review, Papers nad Proceeding 61, 1971 str. 112-123
13 WILLIAMSON O. E.: Markets and Hierarchies, Free Press, New York 1975
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je jejich šance získat podíl na kvazi-rentě. Další Williamsonova teze uvádí,
že čím je těžší změnit partnera v transakci, tím dochází k větší ztrátě v případě, že se transakce neuskuteční.
4) Při uskutečňování takovýchto transakcí uvnitř firmy by tyto náklady na vyjednávání byly podstatně sníženy. Náklady vyjednávání mohou být tedy sníženy tím, že všechna komplementární aktiva budou včleněna do firmy.
Williamsonovy počáteční práce se zaměřovaly na výhody vertikální integrace, ale v dalších létech se jeho studie14 věnovaly ucelené teorii určení hranic firmy. V této oblasti mimo jiné zkoumal i relevanci námitky, že autority uvnitř firmy může být zneužito.
Williamsonovy závěry byly podpořeny jak jeho empirickým výzkumem, tak
i publikacemi dalších autorů. Významný byl zejména výzkum Paula L. Joskowa15, který ve svých pracích16 studoval transakce mezi uhelnými doly a tepelnými elektrárnami. Těžba uhlí a výroba elektrické energie jsou dva nepříliš blízké procesy. Přeprava uhlí však je poměrně drahá. To vytváří relativně
vysokou míru závislosti mezi vlastníky dolů a vlastníky elektráren. Podle Williamsonovy teorie tedy čím více budou důl a elektrárna vzdáleny od ostatních
dolů a elektráren, tím větší bude pravděpodobnost, že se spojí.
Paul Joskow uskutečnil velmi rozsáhlý výzkum reálných poměrů v americké energetice a závěry jeho šetření plně potvrdily Williamsonovy předpoklady.
Kontrakty mezi doly a elektrárnami byly relativně jednoduché a krátkodobé
tehdy, když bylo v dosahu hodně dolů či elektráren. Naopak komplexnost a délka kontraktů vzrůstala s tím, jak rostla specifičnost daných aktiv. V krajních
případech délka kontraktu dosáhla až padesáti let, nebo se důl s tepelnou
elektrárnou rovnou spojily v jednu firmu.
Williamsonovy práce měly dopad i do dalších oblastí. Jednak do podnikové
ekonomiky a v neposlední řadě i do antimonopolního práva v USA. V oblasti
podnikové ekonomiky umožňuje Williamsonem definovaná závislost mezi specifičností aktiv a náklady na vyjednávání (resp. vědomí této závislosti) manažerům firem tento proces řídit – brát tyto náklady do úvahy při rozhodování
o uskutečnění a formě transakce. To znamená volbu mezi postupem na tržním
základě, nebo integrací transakce do firmy – uskutečnění fúze se subdodavateli. Oliver Williamson se zaměřil také na otázku, které financování je pro firmu výhodnější, vlastní kapitál nebo dluhové financování. Došel zde k závěru,
že pro firmy, které mají nespecifická aktiva, resp. pro firemní investice do nespecifických aktiv, je lepší dluhové financování. Pokud se však jedná o investice do specifických aktiv, pak je lepší financování pomocí emise akcií.
14 Zejména se jedná o studii WILLIAMSON O. E.: The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, 1985
15 Paul Lewis Joskow (narozen 1947), americký ekonom od roku 1972 působící na Massachusetts Institute of

Technology. V létech 1994 až 1998 byl vedoucím MIT Departmento of Economy, v létech 1999 až 2007 byl ředitelem MIT Center for Energy and Environmental Policy Research, od roku 2008 je prezidentem nadace Alfred
P. Sloan Foundation. Ve svém výzkumu se zaměřil zejména na ekonomické aspekty energetiky.
16 Například JOSKOW P.: Vertical Integration and Long-term Contracts: The Case of Coal-burning Electric
Generating Plants, Journal of Law, Economics and Organization 1, 1985, str. 33-80; JOSKOW P.: Contract Duration and Relationship-Specific Investments: Empirical Evidence from Coal Markets, American Economic Rewiew 77, 1987, str. 168-185
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V oblasti antimonopolního zákonodárství se Williamsonovi podařilo prokázat, že vertikální integrace firmy uskutečňují kvůli snížení nákladů na vyjednávání a tak nejsou převážně motivovány snahou o získání dominantního postavení na trhu. Toto zjištění poskytlo teoretický základ pro změkčení
antimonopolních zákonů v USA v 70. a 80. létech minulého století17.
Dílo Elinor Ostromové
Elinor Ostromová se ve svém výzkumu zabývala zejména problematikou
správy tzv. kolektivních statků (Common Pools), tedy zdrojů, ke kterým má
přístup více, než jedna osoba. V této oblasti se jako zásadní jevil dlouhou dobu známý problém drancování – nadměrného využití zdrojů.
V 60. létech biolog Garrett Hardin pozoroval, že drancování kolektivních
statků celosvětově rapidně stoupá a publikoval o tom stať s přiléhavým názvem The Tragedy of the Commons18. V reakci na tento vývoj ekonomové navrhovali dvě zásadní řešení správy kolektivních statků – jejich privatizaci či
zestátnění.
Privatizace znamenala převod statku do vlastnictví jedné osoby. Toto řešení však naráží na problém měření a kontroly využití statků neoprávněnými
osobami (mohou jimi být např. původní uživatelé kolektivního statku). Navíc
v některých případech, kdy by privatizace mohla být technicky úspěšně provedena, není ji možné realizovat z hlediska institucionálních faktorů – například v situaci, kdy zásoba podzemní vody leží pod pozemkem, který má mnoho vlastníků a někteří je nejsou ochotni prodat.
Alternativním řešením správy kolektivních statků je převést ji do státního
(resp. společenského) vlastnictví a omezit využívání statku daněmi či poplatky. Toto řešení vychází z návrhů Arthura C. Pigoua (1877-1959), britského ekonoma, žáka Alfreda Marchalla, působícího v Cambridge 19. V ideálních případech (které však reálně nenastávají), zejména pokud jsou monitorovací
náklady nulové a jsou dokonale známy preference potenciálních uživatelů, budou mít daně stejný dopad jako ceny na efektivních trzích20. Pigouovu argumentaci napadl již v 60. létech Ronald Coase, který tvrdil, že toto řešení je dokonalé pouze v teorii, ale nikoliv v praxi21. Elinor Ostromová však navrhla
vlastní třetí řešení problému správy kolektivních statků – ponechat je v kolektivní správě a nechat na uživatelích, aby si vytvořili vlastní systém správy22.
Ostromová přistupovala k řešení problémů na základě případových studií
17 Pravidla amerického antimonopolního úřadu (Merger Guidelines) explicitně akceptují, že mnohé vertikální

fúze jsou způsobeny snahou o zlepšení efektivity z důvodů, které specifikoval právě Oliver Williamson.
18 HARDIN G.: The Tragedy of the Commons, Science 162, 1968, str. 1243-1248
19 PIGOU A. C.: The Economics of Welfare, Macmillan 1920
20 Daně a poplatky mohou být teoreticky nahrazeny i kvótami. Viz DASGUPTA P. S., HEAL G. M.: Economic

Theory and Exhaustible Resources, Cambridge University Press 1979
21 Coase namítal, že Pigouovo řešení může fungovat pouze v případě absence transakčních nákladů, což je ovšem pouze teoretická konstrukce. V praxi transakční náklady vždy existují. V případě, že by transakční náklady neexistovaly, potom by dokonce státní regulace byla zcela zbytečná. V tomto případě by totiž došlo k privátnímu vyjednávání mezi zúčastněnými stranami, které by přineslo stejný výsledek.
22 OSTROM E.: Governing the Commons: The Evolution of Institutions of Collective Actions, Cambridge University Press 1990
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konkrétních případů správy kolektivních statků. Případové studie však nejen
sama vytvářela, ale shromáždila také velký počet dílčích studií jiných autorů23. Byla si totiž velmi dobře vědoma, že omezený počet studií správy kolektivních statků nestačí ke generalizaci problému. Na základě výzkumu mechanizmů správy kolektivních statků v různých společenstvích zjistila, že
v mnoha případech lokální komunity úspěšně spravují kolektivní statky už po
staletí. Nicméně se nevyhýbala ani případům, kdy kolektivní správa nebyla
úspěšná. Avšak její výzkum vedl k poznatku, že v řadě případů je kolektivní
správa, na rozdíl od privatizace či zestátnění, úspěšná.
Ostromová zkoumala pravidla správy kolektivních statků i proces vývoje a vymáhání těchto pravidel v jednotlivých komunitách. Podařilo se jí doložit, že lokální správa je v mnoha případech vysoce efektivní, ale také dokladovala případy, kdy došlo ke kolapsu zdrojů. Snažila se tedy definovat podmínky, ve kterých
je kolektivní správa efektivní. Dále se také snažila zjistit, kdy nebude privatizace či zestátnění fungovat tak, jak předpokládá standardní ekonomická teorie.
Elinor Ostromová pracovala především na úrovni případových studií, neváhala však využít řadu laboratorních experimentů. Ty byly většinou postaveny na teorii kooperativních her, zejména na teorii opakovaných her24. Tato
teorie vychází z předpokladu, že kooperace mezi hráči je tím obtížnější, čím je
větší počet hráčů (zde uživatelů statku). Stejně tak se hledá kooperace obtížněji, pokud se snižuje časový horizont rozhodování. To není nijak překvapivé
zjištění. Mnohem zajímavější otázkou, kterou se Ostromová zabývala, však je,
zdali a pokud ano, pak proč některé komunity spravují kolektivní statky lépe
než jiné. Ostromová zkoumala, jestli existuje nějaký princip vytváření mechanizmů správy kolektivních statků, který by se dal odvodit ze dostupných
případových studií.
Ostromové se podařilo odhalit několik principů, které je nutné dodržovat,
pokud má být kolektivní správa úspěšná25. Některé jsou víceméně intuitivní,
jiné jsou však vcelku překvapivé.
Mezi intuitivní principy je možné zařadit:
1) Musí existovat jasná definice toho, kdo má ke statku přístup
2) Existuje mechanizmus pro řešení konfliktu zájmů zúčastněných jedinců
3) Existuje rozumný a akceptovatelný poměr mezi povinnostmi, které má uživatel k danému zdroji a výnosy z jeho užití
Mezi principy, které nejsou zcela intuitivní podle Ostromové patří:
4) Monitorování a zamezování neoprávněných přístupů může být uskutečňováno buď samotnými uživateli kolektivního statku, nebo někým, kdo je uživateli oprávněný k těmto činnostem. To je do značné míry v rozporu se stan23 Elinor Ostromová často využívala například různé etnologické studie, které se zabývaly fungováním komunit v primitivních či neindustriálních společnostech.
24 U těchto pokusů se Ostromová metodologicky inspirovala zejména prací ekonoma Roberta Aumanna, nositele Nobelovy ceny za rok 2005. Viz AUMANN R.: Acceptable Points in General Cooperative n-Person Games,
in LUCE R. D., TRUCKER A. W.: Contributions to the Theory of Games IV, Annals of Mathematics, Princeton
University Press 1959
25 OSTROM E.: Governing the Commons: The Evolution of Institutions of Collective Actions, Cambridge University Press 1990; OSTROM E., GARDNER R, WALKER J.: Covenants with and withouth a Sword: Self-Governance is Possible, American Political Science Rewiew 86, 1992, str. 404-417
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dardním přístupem, který tvrdil, že trestání neoprávněného (či nadměrného) užití kolektivního statku by mělo být prováděno nestrannými jedinci.
Tento princip však současně vyvolává otázky, proč jsou uživatelé ochotni vynakládat náklady na monitorování a sankcionování. Náklady jsou totiž většinou soukromé (nesou je konkrétní jednotlivci), ale výnosy z užívání statku jsou kolektivní. To je v rozporu s obecnou představou, že se uživatelé
statků snaží maximalizovat sobecky svůj prospěch26
5) Sankce by měly být odstupňované – zpočátku mírné, ale při dalších přestupcích by měl tlak na neoprávněné uživatele sílit
6) Správa je úspěšná, pokud je rozhodovací proces demokratický – většina uživatelů musí mít možnost participovat na změně pravidel
7) Právo uživatelů na samosprávu statků je podpořeno externí autoritou (například různá privilegia stvrzená panovníkem, patenty, vyhlášky)
Elinor Ostromová dokázala, že pokud jsou tyto principy dodrženy, pak je kolektivní správa poměrně úspěšná.
Poslední závažné zjištění je, že kooperace při správě kolektivních statků
funguje lépe, když se vyvíjí v malých skupinách a ty se postupně propojují ve
větší celky. Potom může úspěšně fungovat i velká skupina. Opačný postup
(vznik mechanizmů rovnou ve velkých komunitách) je již značně obtížný.
Práce Elinor Ostromové vyvolaly i řadu dalších otázek, z nichž jsou zřejmě
nejvýznamnější problémy, zdali má být kooperace budována zdola od malých
skupin, či zda má být tento přístup použit na řešení podstatně větších (celosvětových) problémů. Příkladem zde může být rybolov ve světovém oceánu
a s ním spojené drancování populace lovných ryb. Těmito problémy se Elinor
Ostromová zabývá v pracích publikovaných v poslední době27.
Závěr
Dílo Olivera Williamsona a Elinor Ostromové patří k té části moderní ekonomické teorie, která se zaměřuje na netradiční otázky hospodářského života.
Jejich přínos k rozvoji ekonomie spočívá ve formulování ucelené teorie, která
přináší alternativní pohled vůči konvenčním, obecně přijímaným teoriím.
Teorie Olivera Williamsona se zaměřily na oblast ekonomických transakcí
uskutečňovaných v rámci tržního mechanizmu či uvnitř firmy. Teoreticky zdůvodnil, proč je v některých případech pro firmu nákladově výhodné uskutečnit vertikální integraci, ale v jiných případech je výhodnější uskutečnit transakci pomocí trhu.
Elinor Ostromová se dlouhodobě věnovala výzkumu správy kolektivních
statků. Pomocí velkého množství případových studií a také pomocí laboratorních pokusů dokázala, že kolektivní správa může být efektivnější, než privatizace či zestátnění kolektivních statků. Podmínkou úspěšné kolektivní správy však je dodržení souboru přesně definovaných principů.
Práce Olivera Williamsona a Elinor Ostromové vznikaly nezávisle na sobě,

26 Ostromová ve svém výzkumu zjistila, že v této oblasti hrají velkou roli také vnitřní motivy jednotlivců.
27 Například DIETZ T., OSTROM E., STERN P. C.: The Struggle to Govern the Commons, Science 302, 2003,

str. 1907-1912
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přesto se však vzájemně v mnoha ohledech doplňují a vytváří tak zajímavou
odnož netradiční ekonomické teorie.
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Věra Plhoňová
Možnosti nabídky hotelových služeb v marginální
příhraniční oblasti města Znojma
Abstrakt: Hotelové služby, jako součást cestovního ruchu, představují jeden
z aspektů, které ovlivňují návštěvnost daného území. Znojemsko patří k oblastem s poměrně vysokou nezaměstnaností a nízkou mírou průmyslového využití. Přesto nabízí velké množství turistických lákadel v podobě mnoha kulturních
a historických památek a Národního parku Podyjí, jenž je často využíván pro
aktivní turistiku. Blízkost hranic s Rakouskem je pro město podstatným faktorem, který je důvodem pro vysokou návštěvnost i obchodníků, kteří se zde hojně pohybují. Turisté i návštěvníci pak mohou využívat hotelových služeb, ať už
k ubytování, pokud se rozhodnou zde strávit delší dobu, nebo alespoň služeb
restauračních popřípadě doplňkových, které mohou hotely v atraktivních lokalitách nabízet. Daná oblast může posílit zisk z cestovního ruchu nejen nabídkou přírodních krás, historických památek, ale také specifických jak turisty, tak
obchodníky vyhledávaných služeb.
Klíčová slova: Hotel, ubytování, turistika, nabídka, služby, jednotná klasifikace.

Possibilities of the Offer of Hotel Services in Marginal
Border Area of Town Znojmo
Abstract: The hotel services, as a part of a tourist trade, represent one of the
aspects, which can influence a visit rate of a given area. Znojmo region belongs
to the areas with quite high unemployment and a low rate of industrial improvement. Despite mentioned facts it offers hue quantity of allurements for the
tourists: cultural and historical sights and the National park Podyjí, which is
used for active tourism in plenty. Proximity of the Austrian border is for the
town a vital factor, which leads to the high visit rate of businessmen, who get
round here high-frequently. Tourists and visitors can take advantage of the hotel services both for accommodation, in case they have decided to spend there
longer time, or service of restaurants and in some case supplementary services
offered in attractive locality. The given locality can intensify profit from tourism not only by offer of nature sightseeing but also by specific services sought
out by both tourists and businessmen.
Key words: Hotel, accommodation, tourism, offer, services, integrated classification.
JEL Classification: H49, L83
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Úvod
Město Znojmo je druhým největším městem Jihomoravského kraje. Jeho význam v historii České republiky je neopomenutelný. V současné době má statut města s rozšířenou působností. Rozkládá se na levém břehu řeky Dyje, asi
55 km jihozápadně od města Brna a 70 km severozápadně od hlavního města
Rakouska, Vídně.
Město a samotné dění v něm výrazně ovlivňuje poloha města, která je specifická zejména dvěma aspekty: prvním je velmi blízko probíhající hranice
s Rakouskem, cca 8 km od města, druhým se pak jeví blízkost Národního parku Podyjí, který v podstatě přímo zasahuje do katastrálního území samotného města.
Poloha města v blízkosti hranic představuje velkou výhodu. Je atraktivní
pro mnohé podnikající subjekty, které do města přicházejí za účelem nejen výrobním, ale i obchodním, což je velmi důležité, protože Znojemsko patří mezi
hospodářsky slabé regiony [7].
Druhým významným aspektem se jeví existence Národního parku Podyjí,
který na mapě České republiky zastupuje jediný národní park na Moravě. Zároveň je také nejmenším národním parkem v Česku. Jeho celková rozloha je
63 km2. Rozprostírá se na obou březích řeky Dyje, která protéká 40 km dlouhým, hlubokým meandrovitým údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem.
Národní park Podyjí představuje výjimečně zachovalé říční údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy. Navazuje na jihu na rakouský Nationalpark Thayatal. Nabízí ojedinělé scenérie, skalnatý kaňon koryta řeky, meandry, nivní louky podél Dyje a prosluněné lesostepi s pestrými koberci
teplomilných rostlin. Na území se vyskytuje také rozmanitá fauna a flóra. Významná druhová pestrost rostlin a živočichů je podmíněná polohou chráněného území. [9]
Rozvoji turistického ruchu po krajině i po památkách ve Znojmě a okolí také napomáhají i četné cyklostezky či vinné stezky. Proto Národní park představuje velmi atraktivní lokalitu pro turisty, a to jak pěší, tak zejména cykloturisty.
Další zcela výjimečnou podívanou přestavuje historické centrum města, které je městskou památkovou rezervací. Velká kumulace mnoha významných
památek na poměrně malé ploše nabízí příchozím turistům neopakovatelné
a nezapomenutelné zážitky. Ve městě Znojmě se nacházejí památky zapsané
v seznamech kulturních památek ČR, například národní kulturní památka
České Republiky - Rotunda svaté Kateřiny z 12. století, která je památkově
chráněna z důvodu zachovalých fresek z roku 1134, jež zobrazují přemyslovskou rodovou pověst a podobizny vládnoucích přemyslovských knížat a králů
a také podobizny moravských údělných knížat. Mimo tuto se ve městě nachází i 216 nemovitých kulturních památek ČR. Mezi nejznámější památky patří
četné znojemské kostely, Loucký klášter a další bývalé kláštery, různé měšťanské domy a další památky. Významnou památkou je Znojemský hrad nad
údolím Gránického potoka, dále rozsáhlé několikapatrové Znojemské podzemí
z 13. až 17. století či Znojemská radniční věž postavená Mikulášem ze Sedlešovic [10].
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Centrum města je také vyhledávanou lokalitou pro turisty, kteří tráví dovolenou v blízkém Vranově nad Dyjí, tradičním letním turistickém středisku
a dalších destinacích přiléhajících k Vranovské přehradě.
Jedním z nejvýznamnějších kulturních počinů je každoročně konané Historické vinobraní, jehož se pravidelně účastní asi 80 tisíc návštěvníků z celé České republiky ale i zahraničí.
Příchozí turisté i obchodní cestující či podnikající zahraniční osoby ve Znojemském regionu často využívají ubytování ve městě nebo blízkém okolí. Ubytování představuje velmi významnou část cestování. Jeho vysoká či nízká úroveň kvality může ovlivnit celkový dojem z turistiky a způsobit negativní
reklamu celému regionu.
Ubytovací služby představují základní podmínku pro rozvoj cestovního ruchu. Lze je charakterizovat jako umožnění přechodného ubytování mimo místo
trvalého bydliště. Rozvoj ubytovacích zařízení je nerozlučně spjat s politickými, hospodářskými a sociálními změnami ve společnosti, které zprostředkovaně ovlivňují pohybem obyvatelstva mimo místo trvalého bydliště vznik různých druhů těchto ubytovacích zařízení. [4]
Hotely jsou základní provozní jednotkou ubytovacích služeb. Jedná se o zařízení s recepcí, službami a dalším příslušenstvím, které nabízí ubytování a ve
většině případů také stravování.

FORMULACE PROBLÉMU
1. Cíl práce
Poskytování noclehu umožňuje množství způsobů uskutečňování. Obvykle
se dělí na základní tři skupiny, podle toho zda zahrnuje plné, částečné nebo vůbec žádné služby.
Klíčovou pozici v rámci turistické infrastruktury zaujímají ubytovací zařízení. Jejich počet odráží význam cestovního ruchu v regionu. Pro posouzení
adekvátnosti počtu a struktury ubytovacích zařízení je nezbytné charakterizovat tato zařízení v menších územních celcích. [2]
Nabídka ubytovacích zařízení převážně závisí na podnikatelském potenciálu daného regionu. Hotelové ubytování pak nabízí často nejvyšší standardy v poskytování ubytovacích služeb. Vzhledem k turisticko-obchodnímu potenciálu města Znojma byla provedena analýza nabídky hotelových zařízení na
území města a v přilehlých lokalitách.
2. Metodika práce
Pro získání přehledu všech příslušných ubytovacích zařízení bylo provedeno dotazníkové šetření, jehož účelem bylo získat adekvátní informace o možnostech ubytování ve Znojmě. Následně byla tato data analyzována a definovány nabízené služeb, kapacity a dalších náležitostí, které s ubytování
souvisejí.
Analýza ubytovacích kapacit zahrnuje na prvním místě získání potřebných
informací o všech subjektech, které nabízejí hotelové ubytovaní ve městě. Te161

dy z dostupných zdrojů, zejména internetových stránek spravovaných městským úřadem, byl získán prvotní seznam hotelů. Za předpokladu, že informace nejsou stále aktualizovány, byl tento seznam fyzicky zkontrolován a doplněn
o další subjekty, popřípadě z něj byly odstraněny subjekty již neexistující.
Bylo zjištěno, že se na území města a blízkém okolí nacházejí hotely v celkovém počtu sedmnácti těchto zařízení. Do analýzy byly i zahrnuty hotely
v Hnanicích, ve Chvalovicích a ve Chvalovicích - Hatích. Tyto obce jsou situovány ve velmi těsné blízkosti hranic s Rakouskem, na dvou hlavních tepnách,
jež spojují město Znojmo s rakouským městem Hollabrunn (dále směr Vídeň)
a městečkem Retz, které i přes svou velikost (4168 obyvatel [11]) je jak kulturně, tak obchodně atraktivní pro české občany žijící v jeho blízkosti. Důvodem pro rozšíření analýzy o tyto lokality byl fakt, že tyto hotely nabízejí poměrně vysoký standard ubytování a doplňkových služeb, a to je důvod, proč
jsou často využívány zahraničními obchodníky, kteří provozují své aktivity
na území Znojma a v přilehlých částech znojemského okresu. Několikakilometrová vzdálenost od města pro tyto klienty hotelů nemá žádný význam. Rozhodující je nabídka služeb ubytovacích, doplňkových a jejich kvalita.
Následně byl sestaven dotazník. Struktura dotazníků vycházela především
z potřeb prováděné analýzy. Po sestavení dotazníku bylo provedeno konkrétní
šetření, jehož úkolem bylo zajistit specifická data u každého sledovaného ubytovacího zařízení. Byly tedy použity a vzájemně kombinovány dvě metody: dotazování a pozorování. Získaná data byla vpisována do dotazníků a po té statisticky vyhodnocena. Výsledky byly graficky znázorněny. Grafy zahrnují
zjištěná data, počty zařízení a relativní četnosti jejich zastoupení.

3. Výsledky a diskuse
3.1 Obecný popis hotelových zařízení a jejich kapacity
Prvotní otázkou bylo zjištění, jaký standard ubytování je nabízen ve sledované oblasti. Roztříštěná a nejednotná certifikace soukromých subjektů v cestovním ruchu byla v minulosti označena za jednu z překážek rozvoje cestovního ruchu v České republice. Proto byla sjednocena pravidla hodnocení
ubytovacích zařízení, která stanovila přesná kritéria pro zařazení provozovny
do určité kategorie. [5] V současné době je platná aktualizovaná verze pro období 2010-2012. Podle ní se hotely člení do pěti tříd:* Tourist, ** Ekonomy,
*** Standard, **** First Class a ***** Luxury [8]. K této jednotné klasifikaci
přistoupila i zařízení v Německu, Rakousku, Maďarsku a České republice pod
hlavičku „Hotelstars Union“.
Ve sledovaném regionu se nacházejí pouze hotely typu Standard, které podstatně převažují a typu First Class. Tříhvězdičkových hotelů ze 17 sledovaných bylo 14, tedy 82 %. Zbylé byly čtyřhvězdičkové. Pouze jeden z těchto hotelů se nachází přímo v samotném městě, další dva se nacházejí v katastru
obce Chvalovice, v obchodní zóně Hatě, která je velmi dobře přístupná při vstupu do České republiky a má vysoký obchodní potenciál vzhledem k velkému
množství obchodů se značkovým zbožím.
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Obr. č. 1: Zastoupení kategorií sledovaných hotelů.

Druhy ubytovacích zařízení

Zdroj: Vlastní výzkum autora

V turisticky atraktivních oblastech je podstatné rovněž umístění ubytovacích zařízení. Centrální zóna je zajímavá pro podnikatele, kteří hledají prestižní lokalitu nebo se chtějí zviditelnit v silně konkurenčním prostředí. Významný je rovněž fakt, že v této zóně nacházejí kontakt se svými potenciálními
klienty. [6] Subcentrum pak představuje oblast, která k tomuto centru geograficky přiléhá. Již není tak podnikatelsky atraktivní, avšak její výhodou může být podstatně snadnější dopravní obslužnost.
Periferie města v tomto případě zahrnuje vnější okruh města. Tato část je
charakteristická výbornou dopravní obslužností, minimálními problémy s parkováním a podstatně nižšími náklady například na nájem objektů určených
k podnikání.
Poslední sledovaná oblast zahrnovala umístění u rakouských hranic na
hlavních dopravních tepnách. Důvody již byly zmíněny výše.
Přímo v centru města se nachází pět hotelů. Tyto představují celkem 29 %
sledovaného souboru. Další dva se nacházejí v přilehlém subcentru, jedná se
celkem o 12 %. Na periférii města je pak situováno celkem šest hotelů, které
představují 35 % sledovaného souboru. Zbylé čtyři hotely můžeme nalézt
u hranic s Rakouskem. Jedná se téměř o čtvrtinu sledovaného souboru (24 %).
Na využívání hotelů se významně podílí i výše cenové hladiny, která je nabízena současně s jejich službami. Lidé, zejména pokud se jedná o turisty, nejčastěji cestují ve dvojicích. Proto byla zjišťována cena za dvoulůžkový pokoj,
které bývají hotelovými hosty nejčastěji využívány.
Sledovaná cena za dvojlůžkový pokoj byla rozdělena do kategorií po 300 Kč.
Nejnižší ceny za dvojlůžkový pokoj byla 600 Kč. Celkem 18 % sledovaných hotelů nabízí ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v hodnotě od 600 do 900 Kč.
Další kategorií byla cena za dvojlůžkový pokoj v hodnotě 901-1 200 Kč. V těchto cenových relací se pohybuje nejvíce hotelů (28 %), tedy celkem pět. Vyšší
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Obr. 2: Mapa sledovaného území s vyznačenými hotelovými zařízeními.

Zdroj: Vlastní výzkum autora
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Obr. č. 3: Umístění hotelů v rámci sledované oblasti.

Zdroj: Vlastní výzkum autora

ceny jsou nabízeny v hodnotě 1 201-1 500 Kč čtyřmi zařízeními, tedy 24 % sledovaného souboru. Pouze jeden hotel nabízí dvojlůžkový pokoj v ceně od 1 8012 100 a dva hotely cenu nad 2 100 Kč.
Obr. č. 4: Ceny za hotelové ubytování ve dvoulůžkových pokojích.

Cena za dvoulůžkový pokoj

Zdroj: Vlastní výzkum autora

Jednolůžkové pokoje pak častěji využívají klienti, kteří přijíždějí do vzdálenějších regionů za obchodním účelem. Jsou také velmi atraktivní v případě
konání různých konferencí nebo kongresů, na které přijíždějí účastníce nejčastěji individuálně.
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Obr. č. 5: Ceny za hotelové ubytování v jednolůžkovém pokoji.

Cena za jednolůžkový pokoj

Zdroj: Vlastní výzkum autora

Ceny za jednolůžkové pokoje se pohybovaly v rozmezí od 400 do 2 200 Kč.
Kategorie byly v tomto případě segmentovány po 200 Kč. Nejnižší ceny jsou
nabízeny zákazníkům ve dvou hotelech v hodnotě od 300 do 500 Kč. Vyšší ceny (od 501 do 700 Kč) nabízí čtyři hotely, které představují 23 % sledovaných
zařízení. Tento počet je shodný i s počtem hotelů, které prodávají ubytování
v jednolůžkových pokojích za ceny o dvě stě korun vyžší (v relacích 701-900
Kč). Další dva hotely, které představují 12 % sledovaného souboru, umožňují
ubytování v cenových relacích od 1 101 do1 300 Kč. Jednolůžkové pokoje v hodnotě 1 301- 1 500 Kč za jednu noc nabízí téměř 1/5 zařízení (celkem 18 %). Nejdražší jednolůžkové pokoje jsou nabízeny až za cenu 2 200 Kč.
Nejen umístění hotelového zařízení a ceny za hotelové služby mohou ovlivnit potenciální zákazníky při rozhodování, zda dané zařízení využít, či ne. Volbu může ovlivnit rovněž velikost samotného zařízení, která v některých případech může poukazovat i na případné množství služeb, které hotel může
nabízet.
Definice jednotné klasifikace stanovuje, že hotel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování
a služeb s tím spojených (zejména stravovacích). [5]
Celková zjištěná kapacita nabízených hotelových pokojů byla 497. Tato hodnota představuje celkový počet pokojů nabízených všemi sedmnácti hotelovými zařízeními. Jednotlivá zařízení nejčastěji disponují 11-20 pokoji. Jedná se
celkem o 35 % sledovaných zařízení. Další nejčastější kategorií jsou hotely
s počtem od 21 do 30 pokojů. Do ní lze zařadit celkem 5 hotelů (tedy 29 %).
Největší z hotelů nabízí 108 pokojů, druhý největší 76 a třetí 74 pokojů.
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Obr. č. 6: Počet pokojů nabízených jednotlivými hotely.

Počet pokojů v hotelu

Zdroj: Vlastní výzkum autora

Nejmenší tři hotely disponují sedmi, osmi a devíti pokoji. Pokud vycházíme
z definice jednotné klasifikace, lze pak konstatovat, že tato tři ubytovací zařízení by neměla nést označení hotel. Spíše by měla být označena jako penziony.
Celkový počet všech obvykle nabízených lůžek je 1096. Jedná se tedy o lůžka, která jsou nabízena, aniž by byla snížena standardní kvalita hotelových
služeb.
Největší tři hotely nabízejí dohromady téměř polovinu hotelových lůžek
v dané lokalitě. Jednotlivě 220, 152 a150. Nejčastěji (ve 35 % případů) hotely
disponují 41-60 lůžky, a to celkem v šesti případech.
Obr. č. 7: Standardní počet lůžek nabízených hotelovými zařízeními.

Počet lůžek v hotelu

Zdroj: Vlastní výzkum autora
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Nejmenší možný nabízený počet lůžek je 20. V další kategorii od 21 do 40 lůžek se nachází 6 hotelů. Pokud se opět zaměříme na jednou klasifikaci, lze opět
konstatovat, že tato ubytovací zařízení (kromě jednoho z nich) opět nesplňují
požadavky na zařazení do kategorie „hotel“. Důvodem je to, že dle definice je
hotel ubytovací objekt s počtem lůžek nad 35 [1]. Lze tedy říci, že celkem šest
hotelů jsou spíše ubytovací zařízení typu penzion.
Dalším sledovaný ukazatel zahrnoval zjištění, kolik přistýlek jsou schopny
a ochotny jednotlivá zařízení zprovoznit na žádost zákazníků. Účelem této
otázky bylo zjistit maximální možnosti ubytování, které mohou znamenat
pro ubytované určité omezení komfortu, na které však mohou hosté přistoupit
v době, jež znamená poměrně vysoké vytížení ubytovacích kapacit ve městě,
například v době letní sezony, konání Znojemského vinobraní nebo pokud cestují v početnějších skupinách.
Obr. č. 8: Možnost navýšení standardních lůžek o přistýlky.

Počet lůžek v hotelu včetně přistýlek

Zdroj: Vlastní výzkum autora

Bylo zjištěno, že hotely jsou schopny v jednom okamžiku ubytovat až 1 303
zákazníků. Tedy téměř o 19 % více než je obvyklé pouze na standardních lůžkách. Pouze tři hotely nezvyšují kapacitu přidáváním přistýlek. Jedná se o tři
nejmenší ze sledovaných zařízení.
Lze konstatovat, že tyto hotely standardně nabízejí počet lůžek, který představuje jejich maximální využití. Další tři navyšují počet lůžek přistýlkami
maximálně o 10 % z celkové kapacity. Druhou nejčastěji vyskytující se kategorií je od 11 do 20 % navýšení lůžek, což odpovídá i celkovému průměru. V ní
se vyskytují celkem 4 hotely. Tři hotely jsou ochotny navýšit své kapacity lůžek o 52,5 %, 50 % a 42,9 %.
Zajímavé je také srovnání počtu míst v restauraci v porovnání s počtem lůžek. Nejmenší zastoupení oproti počtu lůžek má hotel s nejvyšším počtem lůžek. Počet míst v restauraci v poměru k lůžkům představuje pouhých 45,5 %.
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Obr. č. 9: Počet míst v restauracích sledovaných hotelů.

Maximální počet hostů v restauraci

Zdroj: Vlastní výzkum autora

Restaurace je pravděpodobně v tomto případě dostatečně velká, resp. zajistit
ekonomický provoz větší restaurace je v současné době a dané lokalitě nereálné.
Obr. č. 10: Poměr mezi počtem lůžek a počtem míst v restauraci.

Poměr mezi počtem lůžek a počtem míst v restauraci

Zdroj: Vlastní výzkum autora
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Nejčastěji jsou místa v restauraci zastoupena v poměru k lůžkům zhruba 12 x větším, a to celkem u devíti hotelů. Tento poměr je logický. Odpovídá požadavkům uspokojení všech hotelových hostů včetně případných pasantů.
Objevují se zde i zařízení, která umožňují stravování většímu počtu hostů,
než jsou ubytovaní v restauraci, a to 2-6krát většímu počtu. Tato zařízení jsou
převážně umístněna v centru města nebo v přilehlých lokalitách a hlavních
cestách. Slouží tedy především jako restaurace pro ostatní zákazníky, kteří
nejsou hotelovými hosty. Jejich služeb využívají často občané města, dále lidé,
kteří na příklad pracují v centru a také turisté. Několik z nich vzniklo původně jako restaurační zařízení. Vzhledem k jejich dobrému jménu a prostorovým
možnostem, v nichž jsou provozovny umístěny, byly jejich služby postupem času rozšířeny o nabídku ubytování.
Dále byly sledovány ukazatele, které se týkaly přístupnosti hotelů, jejich
vzhledu a čistoty.
Vzhledem k historickému rázu města Znojma, a to jak samotného centra,
tak i k oblastem, které s ním místně souvisejí, je dostupnost některých míst automobily, popřípadě autobusy značně problematická. To se může jevit jako konkurenční nevýhoda a zařízení umístěná v takovýchto oblastech, musí tento
fakt řešit a hostům své objekty fyzicky zpřístupňovat.
Sledovaná zařízení jsou hodnocena z velké většiny (v 76 %) jako dobře přístupná a dobře viditelná. Pouze dva hotely jsou označeny jako hůře přístupné
a viditelné. V těchto případech se pravděpodobně projevuje hlavně umístění
mimo hlavní tepny nebo turistické promenády v centru. Tento problém je třeba řešit větším zviditelněním se právě na místech, kde prochází, resp. Projíždí, největší počet lidí.
3.2 Prvotní dojem z hotelových zařízení
Viditelnost hotelů z dálky také nebyla shledána jako vhodná ve všech případech. Tři hotely byly dokonce označeny jako zdálky neidentifikovatelné. Tato skutečnost může být ovlivněna umístěním hotelů v historickém jádru města, což může působit určité potíže v rámci památkových objektů a jejich
ochrany.
Zcela jistě lze najít možnosti, které zařízení mohou zviditelnit, aniž by byl
narušen historický duch lokality. V této souvislosti by měl management hotelů učinit opatření, která by umožnila upoutání větší pozornosti procházejících,
popřípadě projíždějících.
Současným trendem v cestování nejen v České republice je využívání vlastní dopravy osobními automobily. Nezanedbatelné je také v turistickém cestovním ruchu využívání autobusů k hromadné přepravě osob.
Hotely, vzhledem k množství služeb a velikosti, v naprosté většině disponují vlastními parkovišti. Tato parkoviště by měla být viditelně označena pro
všechny hosty využívající zařízení.
I u tohoto sledovaného znaku byly shledány určité nedostatky. U dvou hotelů bylo zjištěno, že označení k příjezdu na parkoviště je špatné, u tří hotelů
pak středně kvalitní. Zbytek označení parkovišť byl hodnocen jako dobré.
Rovněž označení hotelu by mělo být dobře viditelné a mělo by procházející,
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Obr. č. 11: Přístupnost a viditelnost hotelu.

Umístění hotelu na dobře přístupném a viditelném místě

Zdroj: Vlastní výzkum autora

Obr. č. 12: Označení příjezdových cest parkovišť jednotlivých hotelů.

Označení příjezdu k parkovišti

Zdroj: Vlastní výzkum autora

či projíždějící turisty upozornit na možnost ubytování. Při prvním pohledu na
hotel, stejně tak při vstupu, by mělo být na první pohled zřejmé, že se jedná
o ubytovací zařízení hotelového typu. Zejména pro cizince může být problém
identifikovat, v jakém prostředí se nachází. Pak pro něj může být velkým pomocníkem označení vchodů, recepce, popřípadě dalšího zařízení v blízkosti
vstupu do zařízení. U hotelových zařízení bývá takovéto označení obvyklé.
I zde však existujívyjímky. Ve dvou případech označení nebylo zcela jednoznačné.
Budova samotného hotelu prezentuje základní materiální prostředí, které
na zákazníka působí již před vstupem do zařízení. Tedy dojem, který činí ho171

tel při prvním pohledu, bývá mnohdy určující pro to, zda klient služeb zde nabízených využije či ne. To je důvod, proč byl v rámci vzhledu hotelových zařízení sledován i dojem, kterým působí budova na potenciální hosty. Ani v jednom případě nepůsobila fasáda negativním dojmem, ve třech případech však
nebyla shledána za vytvářející kladný dojem.
Spolu s vzhledem budovy může potenciální zákazníky významně ovlivnit
vchod do hotelu. Je součástí budovy a měl by být zakomponován do celkového
charakteru hotelu. Tento bývá často navrhován architekty či designéry nebo
samotným podnikatelem (majitelem hotelu). Toto prostředí pak může působit
na každého člověka jinak. Existují však určitá kritéria, která mohou v obecné
rovině ovlivnit působení na většinu osob podobným způsobem.
Obr. č. 13: Dekorativní provedení vstupu hotelového zařízení

Upravenost vchodu

Zdroj: Vlastní výzkum autora

Ve dvou případech nebyl vchod hodnocen jako příjemný a dekorativní. Nevyhrněným dojmem pak působily vchody celkem čtyř hotelů. Zbývajících jedenáct zařízení působilo na první pohled příjemně a upraveně.
Vedle vchodu byl také hodnocený dojem, který činí další přilehlá část, tedy
vstupní hala. Byla hodnocena čistota a upravenost haly. V rámci studie byly
shledány haly převážné většiny hotelů jako čisté a upravené (celkem v 88 %).
Pouze u jednoho hotelu byl tento stav shledán jako částečně vyhovující a rovněž v jednom případě jako nevyhovující.

3.3 Hromadná hygienická zařízení
U převážné většiny hotelových zařízení bývají v blízkosti vchodu umístěny
toalety, které slouží příchozím či přijíždějícím hotelovým hostům nebo hostům
restaurace či zákazníkům doplňkových služeb, které hotely poskytují i veřejnosti. I u tohoto typu zařízení se předpokládá jasné, viditelné onačení, které
umožní hostům jednoduchou orientaci a snadné vyhledání. Tento ukazatel
v případě existence nezvyšuje kvalitu nabízených služeb, ale v opačném případě může negativně ovlivnit pohodlí používání daného zařízení. Přes tato
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zřejmá fakta bylo zjištěno, že ve dvou případech toalety nebyly řádně označeny.
Hygiena sociálního zařízení je pak velmi podstatná. Bereme-li v úvahu, že
největší část cestujících typu business, jsou lidé přijíždějící z Německa, popř.
dalších německy mluvících zemí, kde je obvyklým standardem vysoká čistota
sociálních zařízení na všech veřejných prostranstvích, jsou výsledky tohoto
průzkumu alarmující.
Čistota toalet byla shledána v devíti případech jako nedostatečná (více jak
polovina, 53 %, sledovaného souboru). Jednalo se o toalety v blízkosti restaurací či vstupních hal nebo dalších hromadných zařízení. V těchto případech
lze tento nedostatek řešit ve všech případech častějším úklidem těchto prostor. Nákladnější pak mohou být opravy sociálního zařízení nebo rekonstrukce, která by rovněž mohla připadat v úvahu u některých z nich.
Obr. č. 14: Čistota veřejně přístupných hotelových toalet.

Čistota toalet

Zdroj: Vlastní výzkum autora

S čistou toalet výrazně souvisí i problematika hygienických potřeb na toaletách. Pokud je pravidelně kontrolována čistota toalet, bývají rovněž pravidelně doplňovány i hygienické potřeby.
Ve čtyřech případech bylo zjištěno, že hygienické potřeby jsou doplňovány
pouze částečně. Pokud bývají toalety pravidelně kontrolovány a uklízeny, nedochází k takovým jevům, kdy by mohl některý z hygienických prostředků chybět.
Hygiena a dostatečné množství prostředků s ní souvisejících bývá jedním ze
základních měřítek kvality zařízení v očích hostů. Proto je potřeba této problematice věnovat dostatečnou pozornost, aby nedocházelo ke zbytečnému odlivu potenciálních i stálých zákazníků.
Součástí civilizované společnosti je snaha o maximální začlenění tělesně postižených lidí do společnosti. Vzhledem k materiálním a finančním možnos173

tem toto začlenění nemůže probíhat zcela úplně. Stéle však narůstá počet veřejných míst, která přizpůsobují přístupnost právě hendikepovaných občanům.
Obr. č. 15: Dostupnost toalet a ostatních prostor pro hendikepované návštěvníky.

Dostupnost pro tělesně postižené

Zdroj: Vlastní výzkum autora

V našem případě je zcela dostupných i pro tělesně postižené celkem sedm
hotelů (téměř polovina). Dalších pět je pro tyto zákazníky přístupných jen částečně. Zbývajících pět hotelů jsou pro tělesně postižené zákazníky nedostupné.
K dodržování hygienických standardů ve veřejných prostorách patří i vyprazdňování popelníků. Tyto jsou ve velké většině pravidelně kontrolovány
a vyprazdňovány. Pouze ve dvou případech byly zjištěny částečné nedostatky.
3.4. Restaurační zařízení
Stravování představuje mohutné odvětví podnikání v celé Evropě a je rozhodujícím prvkem produktu mnoha evropských destinací cestovního ruchu.
Hlavní činností je příprava jídel, která se konzumují buď v zařízeních provozovatele stravovacích služeb, nebo i mimo ně. [3]
Součástí hotelových komplexů jsou restaurace, které kromě ubytovaných
hostů často slouží široké veřejnosti. Bývají stylově vybaveny, často drží jednotný ráz s celým hotelovým komplexem.
Restaurace byly hodnoceny jako zařízení budící kladným dojmem, až na jeden případ, v němž byl kladný dojem částečně narušen.
Dále byla sledována nabídka restaurací. Jídelní lístek (neboli menu), který
představuje výrobní program hotelové kuchyně, by měl splňovat určité náležitosti a být vytvořen podle zvyklostí v dané lokalitě. Svojí formou i obsahem
je reprezentací především kuchaře, ale i ostatních zaměstnanců včetně podnikatele. Jedná se o seznam nabízených jídel a nápojů. Základním požadavkem
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na jídelní lístek je pestrý výběr pokrmů a příloh, dobrá přehlednost, čitelnost
a vkusná úprava. Jídelní lístek usnadňuje nabídku, objednávání, expedici, zúčtování a slouží i jako kontrolní podklad.
Obr. č. 16: Přehlednost a nápaditost jídelního lístku.

Přehlednost a nápaditost jídelního lístku

Zdroj: Vlastní výzkum autora

Stává se, že v rámci odlišení se od konkurence či sezónní nabídky jídel, jídelní lístek může obsahovat pokrmy neznámých názvů. V takovém případě by
tyto náležitosti měly být v lístku zohledněny, popřípadě vysvětleny. Členění jídelního lístku by mělo být přehledné.
Sedm ze sledovaných hotelů chystá denní menu dle přehledných a nápaditých jídelních lístků. Dalších pět tohoto hodnocení dosáhlo jen částečně a zbylých pět vůbec.
Tento ukazatel může pozitivně ovlivnit využívání služeb restaurace. V možnostech managementu hotelu je i zde učinit opatření, která mohou vést ke
zlepšení nabídky jídel, a tím i ke zvýšení poptávky jimi nabízených restauračních služeb.
Nabídka restauračních zařízení se může velmi lišit. Některé z nich se mohou orientovat na prodej klasických či tradičních pokrmů obecně známých
v dané lokalitě. Tyto však nemusí být zcela srozumitelné pro zahraniční návštěvníky. Nebo naopak, restaurace může nabízet menu „exotické“ nebo zaměřené na netradiční kuchyně. Takové menu pak může být obecně nepřehledné a neznámé. Pak je potřeba umožnit hostům takováto menu jednoznačně
identifikovat. Jedná se převážně o popis pokrmů, který zahrnuje nejčastěji popis přípravy a složení hlavních surovin. Pokud hostu nejsou známé názvy pokrmů v jídelním lístku, může jej to odradit od objednávky.
Tato skutečnost byla až na dva případy shledána jako srozumitelná. Pouze ve
dvou případech byla srozumitelnost jídelního lístku hodnocena jako částečná.
České restaurace jsou v převážné většině typické standardním jídelním líst175

Obr. č. 17: Zahrnutí nabídky pokrmů ze sezónních surovin do jídelního lístku.

Souhlasí nabídka pokrmů se sezónní nabídkou surovin?

Zdroj: Vlastní výzkum autora

kem, který je používán po celý rok. Nezahrnuje sezónní zeleninu a ovoce, není přizpůsobován typickými jídly v daném období ani tradičním krajovým pokrmům, a to i přesto, že česká i mezinárodní kuchyně tyto možnosti nabízejí
a zejména zahraniční klienti tyto příležitosti rádi vyhledávají.
Celkem devět ze sledovaných hotelů (tedy více jak poloviny, 53 %) nabízí
menu se sezonních surovin, tři hotely částečně a pět jich nabízí pouze standardní menu, aniž by zahrnovalo sezonní potraviny.
3.5 Uzpůsobení nabízených služeb cestujícím s obchodním
posláním
Tak zvaní obchodní cestující jsou v dnešní době zcela obvyklým jevem. Proto by na ně měla ubytovací zařízení brát zřetel a vycházet jim vstříc nabídkou
služeb, které jsou pro ně podstatné a mnohdy nepředstavují výraznější změny
v koncepci fungujícího zařízení.
Pro tyto hosty bývá určující umožnění pohodlného plnění některých pracovních povinností, které vyplývají z jejich profesnímzaměření. Mnohdy nepotřebují nic jiného, než vybavené pracovní místo, které prezentuje pracovní stůl,
pohodlná pracovní židle, vhodné osvětlení a přiměřené připojení k internetu.
Dvanáct ze sledovaných hotelů má pokoje přizpůsobené k práci. U čtyř k pohodlnému pracovnímu výkonu chybí některé atributy, u jednoho je práce zcela nepohodlná. Tento typ pokojů pak není příliš vhodný pro business trevellers,
kteří na svých cestách potřebují i vykonávat některé povinnosti, které k jejich
práci patří, případně vyplývají ze samotného cestování. Jeden z hotelů také
nabízí ve svém areálu možnost využívání učebny.
Připojení k internetu je v dnešní obě využíváno jak obchodními cestujícími, tak
i turisty. Jedná se o nejjednodušší a nejlevnější zpřístupnění komunikace s oko176

Obr. č. 18: Umožnění plnění pracovních povinností v hotelovém pokoji.

Možnost pracovat v pokoji

Zdroj: Vlastní výzkum autora

lím lidí, kteří jsou na cestách, mimo domov nebo obvyklé místo výkonu práce.
Většina hotelů přístup k internetu hostům umožňuje. Pouze dva nabízí částečné připojení k internetu a dva vůbec.
3.6 Zajištění klidného a nerušeného pobytu
Hotely bývají převážně umístěny v centrech turistického ruchu nebo při
hlavních cestách. Jsou to místa s vysokou pravděpodobností pohybu osob, vozidel nebo výskytu kulturních a společenských akcí. Proto je potřeba věnovat
pozornost odhlučení pokojů, aby nedocházelo k narušení odpočinku hostů.
V jednom z hotelů je hluk slyšitelný zvenčí. Vzhledem k jeho umístění na
hlavní tepně, která prochází městem, u největšího kruhového objezdu ve městě, je tento fakt pochopitelný. I v tomto případě, v zájmu kvality služeb poskytovaných hostů, by mělo být hledáno řešení, jak snížit slyšitelnost hluku v pokojích. Částečně je hluk slyšitelný v pokojích dalších šesti hotelů.
Kromě hluku může komfort nabízeného ubytování ovlivnit i to, zda je v pokojích dovoleno kouřit, či jsou čistě nekuřácké. Každé místo, ve kterém je dovoleno kouřit, bývá tímto faktem výrazně poznamenáno i několik dní po té, co
se zde nekouřilo. Proto by měli provozovatelé hotelů nabízet čistě nekuřácké
pokoje svým klientům. V některých zemích je již kouření v hotelech, jako i ve
všech veřejných prostorách, zcela zakázáno (např. Itálie).
Převážná většina hotelů dodržuje současný trend neobtěžovat nekuřáky
a nabízí jim zcela nekuřácký pokoj. Pouze dva hotely, které představují 12 %
ze sledovaného souboru, tyto služby nenabízí. Pravděpodobně je to dáno tím,
že se jedná o velmi malá ubytovací zařízení. Vzhledem k jejich možnostem,
které se vztahují na počet pokojů, nejsou schopni vymezit některé z nich pouze
jako nekuřácké.
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Obr. č. 19: Zamezení pronikání hluku zvenčí v hotelových pokojích.

Slyšitelnost hluku zvenčí v pokojích

Zdroj: Vlastní výzkum autora

3.7 Rodinné pobyty
Přestože porodnost v posledních dvou desetiletích významně poklesla, jsou
rodiny s dětmi také zajímavým segmentem, jenž se může na příjmech v cestovním ruchu významně podílet.
Obr. č. 20: Zamezení pronikání hluku zvenčí v hotelových pokojích.

Uzpůsobení hotelové zařízení rodinám s dětmi

Zdroj: Vlastní výzkum autora

Tato skupina zákazníků sice nepředstavuje tak významnou položku jako
cestující v párech, nárůst porodnosti v posledních několika letech však poskytuje možnost získání nových klientů, kterým je však nutno přizpůsobit nabídku služeb.
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Pouze jeden z hotelů není uzpůsoben rodinám s malými dětmi. Dalších pět
hotelů je přizpůsobeno ubytování rodin alespoň částečně. Ostatních jedenáct
hodnotí poskytování svých služeb jako vhodné pro segment těchto zákazníků.
3.8 Další nabízené služby
Hotelová prádelna je často samozřejmostí u větších hotelových zařízení.
Menší často pro své účely využívají outsourcing servisních společností.
Více než polovina (53 %) umožňuje poskytování služeb praní prádla i svým
hostům. Téměř stejný počet, celkem osm hotelů, tyto služby nenabízí. Jedná se
o hotely, které prezentují nejčastěji nejmenší z hotelových zařízení, které nemají vlastní prádelnu. K praní prádla využívá služby jiného subjektu.
K modernímu zdravému životnímu stylu patří i využívání wellness a fitness zařízení. Mnohé hotely proto nabízejí tyto služby nejen svým hotelovým
hostům (často zdarma), ale také obyvatelům žijícím v okolí hotelu.
Služby typu wellness nabízejí téměř třetina ze sledovaného souboru (29 %).
Jedná se o větší hotelová zařízení. Částečně služby wellness rovněž nabízí jeden z menších hotelů, který je umístěný v centru města.
Obr. č. 21: Možnost využívání wellness zařízení.

Služby wellness

Zdroj: Vlastní výzkum autora

Fitness zařízení je k dispozici pouze ve čtyřech hotelech. Jedná se opět o velké hotely ve sledované lokalitě. Tedy necelá čtvrtina hotelů nabízí možnost fyzických aktivit v posilovně.
Kongresová cestovní turistika je formou cestovního ruchu, při které je cílem účast na odborně zaměřené akci často s mezinárodním významem. Kongresový (popř. konferenční) cestovní ruch pak představuje dynamicky rozvíjející se segment. Je spojený s poměrně vysokými útratami účastníků a silným
multiplikačním efektem pro navazující služby. Konference umožňují využívat
služby v souvislosti s turistickým ruchem v mimosezonním období. Tyto služ179

Obr. č. 22: Možnost využívání fitness zařízení.

Služby fitness

Zdroj: Vlastní výzkum autora

by jsou méně citlivé na ekonomické výkyvy probíhající ve společnosti. Proto představují pro hotely využití jejich kapacit v době, která není turisticky
atraktivní.
Obr. č. 23: Příležitost konat konference v prostorách hotelu.

Možnost konání konferencí

Zdroj: Vlastní výzkum autora

Kongresová turistika je však také velmi náročná na atraktivitu lokality
a realizační předpoklady. Bývá územně koncentrována do malých počtů destinací, mezi které patří především metropole, lázeňská střediska, přímořská nebo horská centra či historická města [2], kterým právě Znojmo je.
Většina hotelů ve Znojmě je schopná se aktivně podílet na přípravě konfe180

rencí (celkem 82 %), jeden z nich pak jenom částečně. Dva hotely (12 %) tyto
příležitosti neposkytují.
Obr. č. 24: Příležitost konání plesů v prostorách hotelu.

Možnost konání plesů a jiných společenských akcí

Zdroj: Vlastní výzkum autora

Podobně jako konference mohou i plesy, popřípadě jiné větší společenské akce zvyšovat poptávku po službách hotelů zejména v době, která nepředstavuje takovou poptávku po jejich službách jako je obvyklé v hlavní letní sezóně.
Konání plesů je možno pouze v osmi z hotelů, které však představují téměř
polovinu sledovaného souboru (47 %). Pořádat tyto akce v omezeném rozsahu
může i dalších pět zařízení. Ostatní tuto možnost nemají.
3.9 Specifika nabízené jednotlivými hotely
Mnohá hotelová zařízení mohou nabízet specifické služby, které je výrazně
odlišují od konkurence a rovněž vytváří konkurenční výhodu.
Za svou výhodu nejčastěji považují hotely množstevní slevy, celkem ve čtyřech případech. Stejný počet hotelů uvádí jako svoji výhodu vlastní vinotéku.
Vždy tři hotely považují za svou výhodu nabídku masáží a možnost posezení hostů ve vinném sklípku.
Dále vždy dva hotely uvádějí jako svou výhodu možnost využití půjčovny
kol, zábavu při živé hudbě nebo diskotéku a využití dárkových balíčků.
Další výhody uvádí vždy jen jeden hotel: existence kadeřnictví, možnost manikúry a pedikúry, obrazovou galerie, luxusní vybavení pokojů, vlastní kavárna, non-stop obchod s potravinami, alkoholem a cigaretami.
Zajímavé a v jednotlivých případech unikátní výhody jsou také tyto: půjčovna kol, půjčovna půjčení loděk a vyjížďky na koních. Jeden z hotelů nabízí
slevy pro školní výlety, jiný zase díky své poloze jako výhodu uvádí blízkost
přírody a pěkný výhled (Národní park Podyjí). Další umožňuje hostů relaxaci
na terase s lehátky nebo využití podkrovní učebny.
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Závěr
Daná práce se pokusila analyzovat možnosti ubytování v hotelovém zařízení ve městě Znojmě a vybraných přilehlých oblastech. Vzhledem k historickému rázu města Znojma a jeho lokaci na hranicích s Rakouskem, které společně vytvářejí atraktivní prostředí pro turisty i zahraniční podnikatele, byla
provedena analýza hotelových kapacit ve městě Znojmě a hotelů v blízkých
destinacích.
Kromě kapacit a možností poskytovaných služeb ubytovacích byly hodnoceny i další otázky, které se týkají například přístupnosti ubytovacích zařízení, některých technických požadavků a dalších možností, které s cestováním
souvisejí.
Bylo zjištěno, že se v našem regionu nacházejí pouze tří- a čtyř-hvězdičkové hotely. Z nich však pouze tři patří mezi certifikovaná zařízení „Hotel Stars“.
Na základě uvedených počtů pokojů, které jsou využívány k ubytování hostů, bylo zjištěno, že minimálně tři hotely nenesou správné označení. Pokud bereme na zřetel i počet lůžek, pak celkem šest zařízení nedisponuje jejich dostatečným počtem, aby neslo označení hotel. Jednotná certifikace ubytovacích
zařízení představuje sice dobrovolnou záležitost, avšak dodržování jejích požadavků a standardů však vede ke zvýšení transparentnosti trhu a zkvalitnění služeb, které jednotlivá zařízení nabízejí. Proto nevhodně volená označení mohou být zavádějící pro cestující. Systém jednotné certifikace usiluje
o vytváření vhodných vnějších ekonomických podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit svých členů a konkurenceschopnosti oboru.
Tento systém také otevírá nové možnosti pro propagaci a zviditelnění
s všech certifikovaných zařízení a marketingovou spolupráci zúčastněných
zařízení, které jsou pro příjezdový cestovní ruch velmi důležité. Je rovněž prokázáno, že „hotelové hvězdičky” jsou druhým nejdůležitějším faktorem při rozhodování zákazníka.
Významnou součástí nabídky hotelů jsou i restaurační služby. Bylo zjištěno,
že restaurace stále poměrně často nenabízejí menu, které je založeno na nabídce sezónních surovin nebo tradičních zvyklostí v danou roční dobu a v dané oblasti. Takto sestavovaná menu jsou trendem, který je obvyklý v evropské
i světové kuchyni. Zejména zahraniční turisté takové menu vyhledávají a preferují. Zajímavé menu v určitou sezónu může u zákazníků vyvolat zájem i v sezonách následujících, a tím je přimět pravidelně se vracet.
Jedním z podstatných problémů se stále jeví čistota toalet. Tato byla shledána u hotelů v devíti případech jako nedostatečná. Jednalo se o toalety v blízkosti restaurací či vstupních hal nebo dalších hromadných zařízení. Ve čtyřech případech bylo také zjištěno, že hygienické potřeby nejsou dostatečně
doplňovány.
Parkování, které významně ovlivňuje komfort cestování, hotely umožňují
standardně. U dvou hotelů však bylo shledáno označení k příjezdu na parkoviště jako nedostatečné. Je to pravděpodobně způsobeno jejich umístěním
v historickém jádru města, které představuje určitá omezení jak prostorová,
tak designová.
Významné nedostatky lze nalézt rovněž v uzpůsobení se hotelů hendikepo182

vaným hostům. Pro tělesně postižené je zcela dostupných celkem sedm hotelů.
Určité mezery byly taktéž shledány v internetové komunikaci. Většina hotelů nabízí hostům přístup k internetu. Existují však jistě možnosti, kterak
nové technologie více využívat pro samotný chod hotelových zařízení. Tyto systémy pak pomáhají ulehčit podporu zázemí hotelu.
Současně je potřeba zaměřit se na podporu prodeje, která bude nabízet nové služby a získávat nové zákazníky, na které je potřeba se zaměřit konkrétně. Také je potřeba zacílit pozornost na jedinečnost v poskytovaných službách.
I hotelová zařízení v marginální příhraniční oblasti se mohou aktivně podílet na naplňování poslání cestovního ruchu, např. v oblasti vzájemného porozumění a úcty mezi národy společnostmi. Jako i ostatní osoby, které se podílejí na cestovním ruchu, jsou rovněž hotely součástí faktorů trvale udržitelného
rozvoje. Podílí se na zapojení místního obyvatelstva do aktivit, které v rámci
cestovního ruchu sdílí hospodářské, sociální a kulturní výhody a které rozvoj
cestovního ruchu přináší, zejména v souvislosti zaměstnaností obyvatelstva
i na pracovních místech, které s cestovním ruchem i přímo nesouvisejí.
Cestovní ruch vede ke zvýšení životní úrovně obyvatelstva, rozvoje regionu
a napomáhá realizaci plánů rozvoje společnosti. Proto jsou hotely významnou
služkou, která přispívá k jeho rozvoji a tím ekonomické prosperitě daného regionu.

Ing. Věra Plhoňová, Ph.D., Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o., Katedra marketingu a managementu. Autorka vyučuje předměty Management, Management služeb a Základy malého a středního
podnikání. Příspěvek byl vypracován v návaznosti na řešený projekt
v rámci Výzkumného a poradenského centra SVŠE: Systematizace ubytovacích kapacit, analýza jejich slabých a silných stránek v souvislosti s konáním významných kulturních a sportovních událostí nebo podnikatelským prostředním ve Znojmě a okolí.
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY –
FROM SCHOOL LIFE

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vám na závěr tohoto čísla nastínil několik změn, které se
staly na akademické půdě Vysoké školy hotelové v Praze.
Novým rektorem naší vysoké školy byl začátkem ledna inaugurován
doc. Ing. Václav Vinš, CSc., který ve funkci nahradil doc. Ing. Štěpána Műllera, CSc., jemuž v listopadu skončilo funkční období.
Nový rektor doc. Václav Vinš je v oblasti vysokoškolského vzdělávání pokládán za zkušeného odborníka. Do konce listopadu 2010 působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde mj. řídil odbor vysokých škol. Ve
své gesci měl např. přípravu Dlouhodobého záměru ministerstva pro oblast
vysokého školství, návrhy legislativních norem v oblasti vysokoškolského vzdělávání, včetně přípravy návrhu věcného zaměření zákona o terciárním vzdělávání, stejně jako metodiku financování vysokých škol.
Ve své nové roli se doc. Vinš bude soustředit zejména na zajištění zcela konkrétního kvalitního vzdělávání. V současném vysoce konkurenčním prostředí
na trhu práce je právě tento úkol zásadní. Na kvalitním vzdělávání více než
kdy jindy závisí budoucí prosperita naší země a jakákoliv přidaná hodnota získaná během studia může výrazně ovlivnit i možnosti uplatnění nových absolventů.
Dalším záměrem nového rektora doc. Vinše je i zvýšení četnosti ve vydávání našeho recenzovaného časopisu Czech Hospitality and Tourism Papers ze
stávajících dvou na tři a později i na čtyři čísla ročně.
Přejme tedy novému rektorovi mnoho pracovních úspěchů.
doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc.,
jednatel společnosti Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.
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OBJEDNÁVKA ČASOPISU

Objednávám závazně ............................................................ ks výtisků časopisu
Czech Hospitality and Tourism Papers od ............................................................
Časopis vychází 2x ročně a cena jednoho výtisku je 120,- Kč (včetně DPH).
Jméno a příjmení....................................................................................................
Organizace ..............................................................................................................
IČO: ........................................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................................
Telefon, mobil: ........................................................................................................
E-mail: ....................................................................................................................
Platby zasílejte na účet č. 9256877-0297/0100, var. symbol: 18.
Daňový doklad (faktura) o zaplacení bude vystavena na Vaše vyžádání.
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Rozsah statí minimálně 17 až 20 stran normovaného formátu. Diskusní
příspěvky jsou kratší.
Struktura příspěvku:
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číslem a názvem nad obraz a pod ním uveďte zdroj. Na konci textu uveďte
stručnou (2 až 3 věty) charakteristiku autora se všemi tituly a pracovištěm.
Technické pokyny:
Text příspěvku předložte ve třech vyhotoveních (pro recenzenta, jazykovou
a redakční korekturu). Autorské korektury na základě recenzí je třeba vrátit
do 10 dnů, nepředpokládají se větší obsahové úpravy.
Text prosím pište ve formátu Word, grafy ve formátu Excel. Používejte typ
písma Times New Roman, velikost písma 12, tučně název článku a jméno
autora velikostí 14. Řádkování jednoduché, odstavce odrazem 5 úhozů.
Definitivní verze textu se předkládá v jednom výtisku zároveň s CD
obsahujícím pouze soubory tohoto příspěvku. Při pojmenovávání souborů
neužívejte diakritiku; popisky souborů pište prosím malými písmeny a pro
mezery užívejte podtržítko (_).
Před zpracováním textu doporučujeme konzultovat téma i termín
odevzdání. Na zvláštním listě uvádějte plné jméno s tituly a vědeckými
hodnostmi, adresu pracoviště, e-mail a číslo telefonu pro potřeby styku
redakce.
*viz. Příloha ke smlouvě s autorem

