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Představení Asociace

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (dále jen AČCKA) je české profesní sdružení
subjektů cestovního ruchu, založené v roce 1991, které má v současné době více než 250 členů.
Řádným členem se mohou stát cestovní kanceláře a agentury,zabývající se příjezdovým,domácím
i výjezdovým cestovním ruchem. Přidruženými členy AČCKA se mohou stát zahraniční cestovní
kanceláře, hotely, centrály cestovního ruchu, školy a komerční firmy, které nabízejí služby cestovním
kancelářím (pojišťovny, systémoví operátoři, dopravci ad.).
Účelem sdružení AČCKA je zastupování a ochrana hospodářských zájmů svých členů,
podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Zástupci AČCKA jsou
členy celostátních a regionálních orgánů, účastní se jednání o vývoji legislativy, podílí se na tvorbě
zákonů a připomínkují zákony související s cestovním ruchem.
AČCKA pořádá setkání členů - Kongres AČCKA, Setkání incomingové sekce prezidia AČCKA
a svým členům zasílá včasné a důležité informace z cestovního ruchu. Dále pro své členy připravuje
fam tripy a studijní cesty, poskytuje poradenské služby, organizuje společnou účast členů na výstavách
a veletrzích cestovního ruchu, pořádá vzdělávací kurzy a semináře, slouží jako primární kontakt pro
zahraniční subjekty a mnoho dalšího. Asociace také klade důraz na etiku podnikání a členy AČCKA
při vstupu zavazuje k dodržování etického kodexu.
AČCKA je řádným členem ECTAA - asociace sdružující národní asociace cestovních
kanceláří a cestovních agentur zemí Evropské unie, jejíž zasedání se účastní a své členy pravidelně
informuje o aktuálním dění z oblasti evropské legislativy.
AČCKA se v dubnu roku 2014 stala kolektivním
členem Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP ČR).
AČCKA je od května 2015 kolektivním členem Svazu
obchodu a cestovního ruchu ČR.
AČCKA je od října 2020 kolektivním členem České unie
cestovního ruchu.
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An Introduction to ACCKA

The Association of Tour Operators and Travel Agents of the Czech Republic
(ACCKA) is a national non-profit association that was founded in 1991 and today represents more
than 250 businesses in the tourism sector. Our full members are tour operators and travel agents
engaged in both inbound and outbound travel. Foreign travel agencies, hotels, tourism boards and
commercial companies that provide services for our members can become affiliated members.
The principal objectives of ACCKA are to represent and promote the interests of the tourism
industry, especially the interests of travel agents and tour operators. In practise this means that
ACCKA monitors and follows up issues of a legal, economic or technical nature relating to the
tourism industry in the Czech Republic. Representatives of ACCKA are invited to participate
in a consultation process during the preparation of national tourism-related legislation.
Every year ACCKA organises a general assembly of the members called Congress of ACCKA,
and meeting of the Incoming section, to its members sends important and up-to-date information
about the travel and tourism sector. In addition, ACCKA organises fam trips and educational
tours for tour operators, provides consultancy services and organises participation in trade
exhibitions and fairs. It also runs a programme of seminars and educational courses and acts
as a first point of contact in the Czech Republic for foreign companies. ACCKA lays stress on
business ethics and all our members enter into an obligation to follow our code of conduct.
ACCKA is a member of ECTAA (European Travel Agents´ and Tour Operators´ Associations),
whose meetings it participates in. Members of ACCKA are thus regularly informed about current
developments in European legislation.
In April 2014 ACCKA became a collective member
of The Association of Small and Medium-Sized Enterprises
and Crafts CZ.
In May 2015 ACCKA became a collective member
of The Czech Confederation of Commerce and Tourism.
In October 2020 ACCKA became a collective member of
Czech Union of Tourism.
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Výhody členství

AČCKA je profesním sdružením,
které působí v oblasti cestovního ruchu již od roku 1991
je díky aktivní mediální politice uznávaným
a respektovaným profesním sdružením z oblasti cestovního ruchu
prosazuje zájmy svých
jednáních se státními institucemi
přináší svým členům
z oblasti cestovního ruchu

členů
aktuální

při

všech

informace

se účastní připomínkových řízení při přípravě
národní legislativy týkající se cestovního ruchu
prostřednictvím svého členství v ECTAA
připomínkuje evropskou legislativu mající dopad
na cestovní ruch
zajišťuje pravidelná setkání svých členů
(Kongresy a další odborná setkání členů pořádaná
např. incomingovou sekcí)
pořádá některá ze zasedání v zahraničí (na jaře 2007 v Budapešti ve spolupráci s Maďarskou centrálou pro cestovní ruch, na jaře 2008 v Andalusii
ve spolupráci se Španělskou centrálou Tourespaňa,
na jaře 2009 na ostrově Kypr ve spolupráci s Kyperskou centrálou, na jaře 2010 ve spolupráci se Slovenskou centrálou pro cestovní ruch na Slovensku,
na jaře 2012 v Chorvatsku ve spolupráci s Chorvatským turistickým sdružením, na podzim 2013 v Salzburgu
ve spolupráci s Tourismus Salzburg, na podzim 2015
v Maďarsku ve spolupráci s Maďarskou turistikou,
na podzim 2016 v Polsku ve spolupráci s Podzemním městem
Osówka, na podzim 2017 ve Slovinsku ve spolupráci se Slovinskou turistickou centrálou, na podzim 2018 na Slovensku
ve spolupráci se Zahraničním zastoupením cestovního ruchu
Slovenské republiky v ČR a s Ministerstvem dopravy a výstavby SR a na podzim 2019 ve Španělsku (Valencie) ve spolupráci
se španělskou centrálou pro cestovní ruch Turespaña)
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pořádá odborné semináře na aktuální
témata (záležitosti IATA agentů, nový občanský zákoník – díl
6 Zájezd, jak se bránit před poškozujícími příspěvky na internetu, jak reagovat na výzvy k úhradě bezdůvodného obohacení za použití fotografií, kontrolní hlášení DPH, zajištění kurzových rizik, mimosoudní řešení spotřebitelských
sporů, ochrana osobních údajů, archivace a správná likvidace dat s osobními údaji zákazníků CK/CA, nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), příprava na zavedení elektronické evidence tržeb, novela zákona č. 159/1999
Sb. o podnikání v oblasti cestovního ruchu ad.) a připravuje kompletní vzorové dokumenty (např. smlouva o obchodním zastoupení, reklamační řád, přepravní řád, smlouva
o poskytnutí samostatné nepojištěné cestovní služby, kompletní vzorová dokumentace k GDPR, desatero nejdůležitějších změn novely profesního zákona č. 159/1999 Sb. a občanského zákoníku č. 89/2012, Povinné náležitosti Smlouvy o zájezdu po novele zákona z roku 2018, DPH u cestovních kanceláří - nová pravidla po novele zákona o DPH, Příprava CK/
CA na zavedení elektronické evidence tržeb (EET))
pořádá pro své členy fam tripy do zajímavých
zahraničních destinací (Indonésie, Rusko, Chorvatsko,
Bosna a Hercegovina, Itálie, Čína,Vietnam, Izrael, Arménie)
zajišťuje svým členům zvýhodněnou účast na veletrzích (GO Brno, Holiday World Praha, ITF Slovakiatour
Bratislava)
podporuje prodej produktů svých členů díky prodejnímu portálu na webu AČCKA – Zájezdy našich členů
zajišťuje publikační činnost - vydává každoročně
exkluzívní publikaci Adresář /Ročenka AČCKA
bojuje proti neoprávněnému podnikání
v cestovním ruchu a dohlíží na etiku podnikání

Stanete se i Vy členem AČCKA
a budete se podílet na naší aktivní činnosti?

Membership Benefits

Thanks to its active media policy ACCKA
has become a generally accepted and respected professional association in the tourism industry

brings its Members up to the minute
information concerning the tourism industry

in Hungary in cooperation with Hungarian Tourism, autumn 2016 in Poland in cooperation with Underground
City Osowka, in autumn 2017 in Slovenia in cooperation
with Slovenian Tourist Board, in autumn 2018 in Slovakia
in cooperation with Foreign Tourism Representation of
the Slovak Republic and with the Ministry of Transport
and Construction of the Slovak Republic and in autumn
2019 in Spain (Valencia) in cooperation with the Spanish
Tourist Board (Turespaña)

participates in consultative processes
during the preparation of national legislation relating
to the tourism industry

also organizes professional workshops
on current topics and prepares sample documents
for Members

is a member of ECTAA (European Travel
Agents´ and Tour Operators´ Associations), through its
membership ACCKA has input into the consultation
mechanism on European tourism legislation

organises for Members fam trips to interesting foreign destinations (Indonesia, Bosnia and Herzegovina, Russia, Italy, China,Vietnam, Israel, Armenia etc.)

defends Members‘ interests in dealing with
national institutions

organizes regular Members‘ meetings
(a major conference - Congress, the incoming section of
ACCKA also organises informal Members‘ gatherings)
holds the annual meeting abroad (spring
2007 in Budapest in cooperation with Hungarian National Tourist Office, spring 2008 in Andalucia
in cooperation with the Spanish tourist board Tourespana, spring 2009 on Cyprus in cooperation with
Cyprus Tourism Organization, spring 2010 in Slovakia in cooperation with the Slovak tourist board SACR,
spring 2012 in Croatia in cooperation with Croatian
National Tourist Board, autumn 2013 in Salzburg
in cooperation with Tourismus Salzburg, autumn 2015

provides Members with reduced-price participation in trade fairs (Go Brno, Holiday World Prague , ITF Slovakiatour Bratislava)
provides sales promotion of Members´
products thanks to sales portal on ACCKA´s website
supports publication activity - ACCKA annually publishes an exclusive brochure „DIRECTORY /
YEARBOOK ACCKA“
fights against unfair business practices and
upholds the maintenance of ethical standards in the
tourism industry

Why don‘t YOU become a member of ACCKA
and take part in our professional activities?
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Struktura AČCKA / Structure of ACCKA
Prezident / President
Roman Škrabánek
Viceprezident / Vice President
Tomáš Cikán
Dana Kozáková
Členové prezidia / Members of the presidium
Lukáš Věžník
Jan Zeman
Petr Kraus
Renata Moník Petříčková
Martina Hrnčířová
Aleš Vítek

Sekretariát / Secretariat
Kateřina Chaloupková - výkonná ředitelka / executive director
Kateřina Nemravová - Office / Account manager
Zástupci v ECTAA / Representatives in ECTAA
Roman Škrabánek - Member of Board (Director), Member
of Fiscal Committee of ECTAA
Kateřina Chaloupková - Deputy Member of Board (Deputy
Director), Member of Tourism and Legal Committee
Kateřina Nemravová – Member of Sustainability Committee
Martina Hrnčířová - Member of Air Matters Committee
Aleš Vítek – Member of Tourism Committee
Lukáš Věžník – Technology Group

Odborná poradkyně
Soňa Brandeisová
Členové revizní komise / Members
of the revision commission

Milena Vančurová - předsedkyně / chairwoman
Eliška Majerová
Věra Andělová

Pracovní Sekce AČCKA / Working Sections In ACCKA
SEKCE PRO EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI /
SECTION FOR EUROPEAN AFFAIRS
Předseda / Chairman – Roman Škrabánek
Členové sekce / Members of the section –
S. Brandeisová, K. Chaloupková,
K. Nemravová, Z. Edelmann

SEKCE LEGISLATIVNÍ A ETICKÁ /
LEGISLATIVE AND ETHICAL SECTION
Předseda / Chairman – Jan Zeman
Členové sekce / Members of the section –
R. Škrabánek, T. Cikán, P. Kraus, R. Šafařík

SEKCE TOUROPERÁTORŮ
A AGENTUR / SECTION OF TOUR
OPERATORS AND TRAVEL AGENTS

Předsedkyně / Chairwoman – Dana Kozáková
Členové sekce / Members of the section –
T. Cikán, P. Kraus, R. Šafařík, L.Věžník

SEKCE INCOMINGU A DOMÁCÍHO
CESTOVNÍHO RUCHU / SECTION
OF INCOMING AND DOMESTIC TRAVEL
Předsedkyně / Chairwoman – Dana Kozáková
Členové sekce / Members of the section –
R. Král, L. Koumarová, P. Hoška, K. Nemravová
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SEKCE VÝSTAVNÍ, VELETRŽNÍ A KONGRESOVÁ
/ SECTION FOR EXHIBITIONS, TRADE FAIRS
AND CONGRESSES
Předsedkyně / Chairwoman – Renata Moník Petříčková
Členové sekce / Members of the section –
K. Chaloupková, K. Nemravová, H. Průšová

SEKCE AUTOBUSOVÉ DOPRAVY / SECTION
OF COACH TRANSPORT
Předseda / Chairman – Roman Škrabánek
Členové sekce / Members of the section –
B. Juračka, M. Hořanský,V. Hačecký, L. Jarý, R. Zeť,
J. Michal, M. Dohnal, R. Prach, M.Valenta, A. Bodanský

SEKCE LETECKÉ DOPRAVY A PRODEJE
LETENEK / SECTION OF AIR TRANSPORT AND
AIR TICKET SALES
Předsedkyně / Chairwoman – Martina Hrnčířová
Členové sekce / Members of the Section –
J. Horák,V. Beneš

Chorvatsko
jinak
Na
Na lodi
lodi aa na
na kole
kole
nebo
nebo relax
relax
po
po ostrovech
ostrovech Dalmácie
Dalmácie
již
již od
od roku
roku 2000
2000
Vlastní aktuální cyklomapy
tištěné i digitální
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AČCKA A ECTAA

AČCKA se v červenci roku 2005 stala řádným členem prestižní evropské asociace ECTAA,
která sdružuje národní asociace cestovních kanceláří a agentur členských zemí EU. Toto významné evropské sdružení bylo založeno již v roce
1961 v německém městě Bad Kreuznach. Šesti zakladatelskými zeměmi byly Německo, Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko a Nizozemí.
ECTAA v současné době sdružuje národní
asociace cestovních kanceláří a agentur z 27 členských zemí EU (zastoupení nemá pouze Lucembursko), a dále z Velké Británie, Švýcarska a Norska.
ECTAA tak zastupuje v celkovém součtu více než
70.000 evropských cestovních kanceláří a agentur, jež se zabývají outgoingovou či incomingovou
činností. Mezinárodními členy se staly asociace
z Tuniska, Izraele, Malajsie a Ras Al Khaimah.
ECTAA má své sídlo v Bruselu. Průmyslem
cestovního ruchu i zákonodárci v Bruselu je
ECTAA uznávaná jako reprezentant evropských
cestovních kanceláří a agentur a jako jejich mluvčí pro všechny politické otázky, legislativní návrhy a opatření mající bezprostřední dopad na činnost evropských cestovních kanceláří a agentur.
ECTAA má přímou vazbu na evropské orgány
s rozhodujícími pravomocemi, především na Evropskou komisi, Evropský parlament a Evropský
soudní dvůr a bezprostředně se podílí na tvorbě
nových legislativních norem s dopadem na cestovní ruch. ECTAA reprezentuje zájmy podnikatelů v cestovním ruchu také u jiných institucí, např.
u evropských a mezinárodních normalizačních
úřadů (CEN, ISO), u Mezinárodní asociace letec-
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kých přepravců (IATA) nebo u Světové organizace
cestovního ruchu (WTO).
Díky členství v ECTAA získává AČCKA
promptní informace a zároveň má možnost účastnit se připomínkování nové legislativy EU s dopadem na cestovní ruch. Kromě získávání velmi zajímavých a přínosných zpráv z EU má AČCKA možnost získat informace i přímo z ostatních členských zemí, a to na základě dotazníkových akcí, neprodleně organizovaných bruselským
sekretariátem. AČCKA tak snadno a velmi rychle
obdrží informační průřez z jednotlivých členských
zemí EU. Sekretariat ECTAA rovněž poskytuje
svým členům právní rozbor a stanovisko k diskutovaným otázkám na národní úrovni.
AČCKA patří k aktivním členům ECTAA, její
zástupce Ing. Roman Škrabánek zastával ve funkčním období 2006-2008 funkci viceprezidenta
ECTAA, ve funkčním období 2008-2010 byl současný prezident AČCKA zvolen členem užšího
vedení ECTAA (Strategic Committee), která přímo řídí chod evropské asociace, a zastával
významnou funkci ekonoma ECTAA. Pro funkční
období 2010-2012 byl Ing. Roman Škrabánek opětovně zvolen do funkce viceprezidenta ECTAA
a pro funkční období 2012-2014, 2014-2016,
2016-2018, 2018-2020 a 2020-2022 byl zvolen
do expertní skupiny, která řeší daňové otázky
na úrovni EU.
ECTAA - Group of National Travel Agents´
and Tour Operators´ Associations within the EU
Rue Dautzenberg 36-38
1050 Bruxelles, Belgium
www.ectaa.org

ACCKA and ECTAA

In July 2005 ACCKA became a regular member of prestigious European association ECTAA,
which unites national associations of tour operators and travel agents in EU. ECTAA was founded in 1961 at Bad Kreuznach (Federal Republic of Germany) by the national associations of
travel agents and tour operators of the 6 founding
Member States of the Common Market.
ECTAA now represents the national
associations of travel agents and tour operators
of 27 EU Member States (only Luxembourg has
not the representation), as well United Kingdom,
Switzerland and Norway. ECTAA represents in
total more than 70,000 European entities dealing
with outgoing or incoming activities. In addition,
there are International Members from Tunisia,
Israel, Malaysia and Ras Al Khaimah..
ECTAA is recognised in Brussels by industry and decision-makers alike as the main representation of both Travel Agents and Tour Operators and is an esteemed consultation partner
on any policy that may have an impact on Travel
Agents’ and Tour Operators’ activities. ECTAA
cooperates closely with each of the European
Institutions and monitors every development
at European level, which may have an impact
on tourism. ECTAA also represents the interests of Travel Agents and Tour Operators when
dealing with other organizations that have an
impact on this industry in Europe, such as The
European and International standardisation
bodies (CEN, ISO), The International Air
Transport Association (IATA) or The World
Tourism Organisation (WTO).

		 Thanks to the membership in ECTAA,
ACCKA receives current information and has the
opportunity to participate in commenting on
EU legislation in tourism. Except the interesting
and valuable information about all developments
in European affairs, ACCKA receives opinions and
practical examples from other European countries on the basis of questionnaires, organized by
secretariat of ECTAA. It also provides to its members legal analysis and consultation on discussed
topics bearing on travel agents’ and tour operators‘ businesses.
ACCKA is one of the active members of
ECTAA. The ACCKA´s representative Roman
Skrabanek held in the term 2006-2008 the office
of Vice president of ECTAA, in 2008-2010 the
current ACCKA´s president was elected as
a member of the Board of ECTAA (Strategic Committee), which controls directly the operations
of the association. Mr Roman Skrabanek held an
important office of the ECTAA´s economist. For
the period 2010-2012 Roman Skrabanek was re-elected as Vice President of ECTAA and for the
years 2012-2014, 2014-2016, 2016-2018, 20182020 and 2020-2022 he was elected to the expert
group, which solves tax issues at EU level.
ECTAA - Group of National Travel Agents´
and Tour Operators´ Associations within the EU
Rue Dautzenberg 36-38
1050 Bruxelles, Belgium
www.ectaa.org
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Ing. Roman Škrabánek
prezident AČCKA
Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové,
roky 2020 a 2021 se neodmyslitelně zapsaly do historie nejen cestovního ruchu. Koronavirová pandemie zásadně
ovlivnila a nadále i bude ovlivňovat život každého z nás. Ekonomiky jednotlivých zemí byly po dlouhou dobu paralyzovány
a paralyzován byl i cestovní ruch, který se zařadil mezi nejvíce postižené sektory. Cestovní kanceláře a agentury byly
v první linii subjektů zasažených touto pandemií a byly až posledními v řadě, kterým byla dána určitá šance na restart.
V roce 2020 došlo k poklesu realizovaných zájezdů ve srovnání s rokem 2019 o 85-90 % a v roce 2021 pak o 40-60 %. Za období 2 let také došlo
k výraznému úbytku počtu cestovních kanceláří a agentur. Začátkem roku 2020 působilo na českém trhu na 850 cestovních kanceláří, v únoru 2022
pak počet aktivních cestovních kanceláří klesl pod hranici 600 subjektů. Úbytek počtu CK však neznamená, že by došlo k obrovskému množství
úpadků CK. V období dvou let vyhlásilo úpadek cca 20 cestovních kanceláří, což považuji za opravdové minimum vzhledem k bezprecedentní
situaci, ve které se náš obor ocitl.
V takto náročné době pro všechny z nás se výrazně zvýšil přínos členství v profesní asociaci. I rok 2021 byl velmi náročný a AČCKA
nadále s velkým úsilím zastupovala zájmy svých členů jak na národní úrovni, tak úrovni evropské. Na národní úrovni bylo kontinuálním úkolem
iniciovat pomoc státu, bez které by se náš obor neobešel. Průřezové programy Covid – Nepokryté náklady a Covid – 2021 významně napomohly
i cestovním kancelářím a agenturám a díky ostražitosti se nám podařilo prosadit úpravu textace v zadání těchto výzev tak, aby sezonní subjekty
nebyly, vzhledem ke specifickému účtování cestovní služby, vyřazeny z programů. Nepřehlédnutelným úspěchem naší asociace je zavedení
sektorového Programu Covid – Záruka CK, který významným způsobem usnadnil cestovním kancelářím přístup k získání povinného pojištění
pro případ úpadku a který spatřil světlo světa na základě iniciativy AČCKA. Program pokrývající pojistné smlouvy s počátkem pojistného období
do 31.12.2021 byl následně prodloužen do 30.6.2022 a momentálně profesní asociace jednají o jeho dalším prodloužení. Bez existence takového
programu státní podpory či bez zřízení státního garančního fondu, který by plně poskytoval zajištění pro případ úpadku, by velké množství
cestovních kanceláří na zákonné zajištění nedosáhlo a nemohlo by pokračovat ve své činnosti. AČCKA se také výrazně podílela na uvedení
bankovní záruky, jako jedné z forem zajištění pro případ úpadku, do praxe v roce 2021. Bankovní záruka je sice momentálně nástrojem zajištění
pro největší subjekty, nicméně věřím, že v budoucnu, na základě „vyšlápnuté cestičky“, budou banky tento nástroj poskytovat i středním a menším
cestovním kancelářím.
Po celý rok AČCKA poskytovala svým členům rozsáhlý informační a právní servis a účastnila se pravidelných videokonferencí s MZV
s okamžitými výstupy k členské základně. Na základě spolupráce s advokátní kanceláří KŠB byly pro členy, v návaznosti na Memorandum
„Lex Voucher“, zpracovány na participativní bázi důležité právní dokumenty - Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech a Smlouva
o obchodním zastoupení.
Nedílnou součástí činnosti AČCKA bylo členství v evropské asociaci ECTAA, díky kterému má naše asociace přístup k souhrnným
informacím z ostatních zemí EU. Za významnou pro prosazování společných cílů považuji spolupráci se zaměstnavatelskými svazy, jejichž
je AČCKA členem. Členství v AČCKA vnímám dlouhodobě jako velmi přínosné s významnou přidanou hodnotou pro své členy. AČCKA bude
nadále s maximálním úsilím zastupovat zájmy svých členů a řádně reprezentovat svůj obor na národní i evropské úrovni. V roce 2022 nás čeká
řada dalších výzev a množství práce.
Rád bych na závěr touto cestou poděkoval našemu sekretariátu pod vedením výkonné ředitelky Kateřiny Chaloupkové, členům prezidia,
a vám, členům AČCKA, za aktivní a úspěšnou spolupráci.
Děkuji za vaši důvěru a projevy uznání k naší činnosti a přeji všem úspěšnou sezonu 2022.

									

S úctou
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Roman Škrabánek

Ivan Bartoš

Ing. Jan Herget, Ph.D.
ředitel agentury CzechTourism

ministr pro místní rozvoj

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
máme za sebou další nelehký covidový rok,
kdy museli cestovní kanceláře, agentury
i další podnikatelé v oblasti cestovního
ruchu
čelit
náročným
podmínkám,
které byly spojeny s mnohými vládními
restrikcemi a zdravotními potížemi. Není mnoho pochyb o tom,
že odvětví cestovního ruchu bylo v posledních dvou letech jedním
z nejvíce postižených. Asi by nikoho z nás před vypuknutím
epidemie nenapadlo, že uvidíme poloprázdné centrum Prahy,
Českého Krumlova a řadu dalších turisticky atraktivních
oblastí. Často pouze ohromná píle, nadšení i chuť podnikatelů a lidí
nevzdat to, udržely podnikání, obchody a turistická místa při životě.
Za toto odhodlání jim patří velké poděkování.
Na pozici ministra pro místní rozvoj jsem nastoupil nejen v době,
kdy je situace v oblasti cestování v rámci naší země a celého světa
stále komplikovaná a nepředvídatelná, ale zároveň za velmi složité
situace se státním rozpočtem. Vzhledem k tomu budou muset být
všechny podpůrné aktivity připraveny chytře a efektivně. Zástupci
cestovního ruchu ode mne mohou očekávat férovou a otevřenou
komunikaci a chuť konstruktivně řešit problémy a výzvy.
Již od Vánoc jsme s představiteli sektoru cestovního ruchu
měli několik jednání, na kterých jsme řešili jak aktuální situaci, tak
plány na léto. Jedním z bodů v programovém prohlášení vlády je
restart cestovního ruchu, na který se nyní zaměřujeme. Lidé se sice
postupně naučili za změněných a pandemií ovlivněných zdravotních
podmínek cestovat a prodeje zájezdů podle posledních informací
začínají opět pomalu růst, ale situace zdaleka není růžová. Proto
hledáme cesty, jak na jedné straně situaci cestování po republice
i za jejími hranicemi pro podnikatele i zákazníky zpřehlednit
a usnadnit, tak na druhé straně lidi k cestování pobídnout. Díky
aktivitě podnikatelů v lázeňství pokračuje například systém
voucherů do lázní a na konci minulého roku spustilo ministerstvo
program Záruky cestovním kancelářím, který má za cíl pomoci při
sjednávání povinného pojištění pro případ úpadku. Další aktivity
směrem k restartu celého odvětví chystáme a v nejbližších měsících
vám je představíme.
Úkolů, aby se povedlo cestovní ruch vrátit na předpandemickou
úroveň, je před námi v tomto roce mnoho. Jako země máme
potenciál být jednou z TOP destinací cestovního ruchu v Evropě.
Tento potenciál bychom měli společnými kroky naplnit. A proto
potřebujeme začít strategicky spolupracovat s partnery napříč
spektrem tak, aby na tom dlouhodobě vydělávala celá země.Věřím,
že se nám to i s vaší pomocí podaří.
Hezké dny Vám přeji.

V lednu letošního roku oznámila WHO
(mezinárodní zdravotnická organizace), že by
vlády měly uvolnit cestovatelská opatření,
neboť nijak nepřispívají ke zvládnutí covidové
pandemie, a naopak prohlubují ekonomické
ztráty a zhoršují sociální rozdíly. Ostatně
podobnou zprávu vydalo už v minulém roce ECDC (evropské
centrum pro prevenci nemocí), které vyzvalo vlády, aby se zaměřily
na rizikové cestovatele a nezavíraly celé země.
Nechci počítat ztráty ani pořád opakovat slova o ekonomické
důležitosti cestovního ruchu. Musíme se dívat dopředu a hledat
nové příležitosti. Covid změnil nejen naše životy, ale i naše podnikání.
To, co se dříve považovalo za automatické a garantované – svoboda
cestovat a svoboda utrácet své legálně vydělané peníze – je dneska
podrobeno tvrdé zkoušce. Etické i ekonomické. Spotřebitelé, ani
podnikatelé netuší, za jakých podmínek budou moci utrácet nebo
podnikat. Nemluvíme o příštím roku, mluvíme o příštím měsíci
a kolikráte příštím týdnu. To není dlouhodobě udržitelné.
Proto se musíme společně pokusit stabilizovat náš volnočasový
průmysl. Nemluvím jen o cestovních kancelářích, ale i o kultuře,
restauracích, sportovních akcích a všech dalších segmentech
cestovního ruchu.
Dalším naším úkolem bude plně digitalizovat cestovní
ruch. Nejistá doba odlákala spoustu našich kolegů do ostatních
průmyslových odvětví a jejich návrat zpět bude obtížný. Zároveň
naši zákazníci vyžadují okamžitou informaci a reakci. Nejdříve při
objednání a bohužel často i při rušení cesty. Budeme se proto
muset naučit převádět maximum naší činnosti a našich produktů
do jazyka nul a jedniček a plně digitalizovat cestovní ruch.
CzechTourism je partnerem jen části z vás, naším hlavním
úkolem je podporovat domácí a příjezdový cestovní ruch. Čechy,
kteří jezdí na dovolenou za hranice naší krásné země, bychom
raději viděli v českých lázních, na českých sjezdovkách nebo
v českých městech. Ale konkurence je důležitá a dlouhodobě
pomáhá. Nutí české podnikatele zlepšovat kvalitu a vyrovnat se
zahraniční konkurenci.
To je přesně naše role – zvyšování konkurenceschopnosti
českých podnikatelů. Tvoříme obraz České republiky a budujeme
její destinační značku v zahraničí. Jsme vaším spolehlivým partnerem
na veletrzích, roadshow a workshopech. Naši ředitelé zahraničních
zastoupení vám pomáhají při shánění zahraničních partnerů. Ale
to není vše. V dnešní turbulentní době je důležité znát aktuální
trendy a mít přesné statistiky. Schválně kolik z vás už bylo na našich
tourdatech? Stačí zaměřit foťák na tento qr kód a jste tam. Napište
mi na herget@czechtourism.cz, jak se vám se stránkami pracuje
a zda vám tam něco nechybí.
Těšíme se na spolupráci s vámi!

Ivan Bartoš
ministr pro místní rozvoj

Jan Herget
ředitel agentury CzechTourism
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Zeptali jsme se členů
1. Co Vám přináší členství v AČCKA?
Radost ze setkávání s lidmi podobného ražení, podobných zájmů,
stejného předmětu podnikání. Sdílení problémů v realizaci nových zákonů
a předpisů mezi sebou vedlo často k řešení daného problému. Vzpomínky
na atmosféru prapůvodních Dnů kontaktů jsou součástí příjemných životních zážitků, či spíše prožitků. Různé fam tripy jsme zpočátku využívali
s ohledem na specializaci na Skandinávii méně – nyní, když nabízíme zájezdy do více jak 50 zemí světa by se nám bývala tehdejší účast vyplatila.
Jistě jsme díky členství v asociaci ušetřili i nemálo peněz na zvýhodněných
cenách vystavování na veletrzích. Tam jsme často využili možnosti prezentací zdarma formou přednášek pro veřejnost. Zvláště přednášky v Brně na
Go o Islandu nebo Norsku byly hojně navštěvovány a jistě nám přihrály
nejednoho nového zákazníka.
Ze strany prezídia a sekretariátu jsme byli vždy předem informováni, jaké nové zákony nebo předpisy se chystají
jak na národní, tak evropské úrovni. A pokud někdy došlo k překotnému schválení a zavedení zákona (např. GDPR nebo
novela zákona 159), asociace vždy iniciovala školení nebo poradu nad aktuálním tématem. I zpětně za všechno ještě
jednou děkujeme.
V neposlední řadě jsme se během těch mnoha let měli možnost potkat se neformálně s mnoha majiteli podobně
orientovaných cestovek (poznávací zájezdy) a při mnoha hovorech sdílet podobné starosti i radosti, navázat spolupráci.
Mnohdy se z nás stali dobří přátelé anebo jsme začali některé destinace organizovat společně anebo prodávat jeden
druhému.

2. Jaká byla pro Vás sezóna 2021 a co nového připravujete pro rok 2022?
15 měsíců mezi dubnem 2020 a červnem 2021 hodnotíme jako nejhorší dobu naší skoro 30leté existence.
Mj. z vlastní vůle jsme za celou dobu propustili pouze jednoho zaměstnance. Pandemie však připravila o práci dvě pracovnice prodeje… Skoro zázračné zavedení evropského covidového certifikátu zachránilo ekonomiku naší CK.Velký zájem
zákazníků o cestování na Island, ale i do Norska, Finska a na Madeiru nám přinesl ve výsledku za rok 2021 mírný zisk
a možnost návratu jedné z pracovnic.
Do roku 2022 jsme počet zájezdů do Skandinávie optimalizovali na nižší počet termínů a na menší skupiny. Upravili
jsme zájezdy kategorie 55+ a program Grónska. Opakujeme vloni úspěšný zájezd na Faerské ostrovy. Velký potenciál
máme na zájezdy na norské Lofoty, a to jak poznávací, tak s turistikou. Z mnoha dalších destinací, které našim klientům
nabízíme přibývá nejvíce zájezdů do Švýcarska, Kanady a na Azorské ostrovy.
Petr Burian, Cestovní kancelář Periscope
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Asking our members
1. Co Vám přináší členství v AČCKA?
Členství v AČCKA nám od začátku pandemie pomáhá především v získávání aktuálních informací
o restrikcích pro cestování do zahraničí, což nám šetří mnoho času, které bychom této oblasti museli
věnovat. Díky tomu mohly být naše služby, zejména týkající se změn a storen letenek, které se dějí často
na poslední chvíli, rychleji realizovány. Dále velmi oceňujeme informace o různých formách podpor,
a samozřejmě i samotný program COVID-záruka, který s velkým přispěním AČCKA vznikl.

2. Jaká byla pro Vás sezóna 2021 a co nového připravujete pro rok 2022?
Sezóna 2021 byla úplně jiná než roky před Covidem. Poptávka a prodeje v 1. čtvrtletí 2021 byly
kvůli cestovním omezením minimální. Po květnovém uvolnění omezení se z týdne na týden nečekaně
zvýšil počet poptávek a sezóna se rozjela prakticky ze dne na den. V červnu jsme zaznamenali vrchol
v počtu poptávek a v počtu prodaných letenek a zájezdů. V červenci a srpnu pokračoval zájem
o cestování kamkoli, především o lety do evropských letních prázdninových destinací a o nízkonákladové letenky. Fenoménem byly
také vlakové balíčky do Chorvatska. V září a říjnu jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po letenkách a zájezdech do exotických
destinací a do Egypta. V listopadu, po otevření USA, se zvýšil zájem o letenky do této destinace, kam se nelétalo téměř 1,5 roku.
S koncem roku a opětovným zavedením cestovních opatření poklesla poptávka po letenkách. Zájem o zájezdy, zejména do exotických
destinací, však stále roste.
Ve spolupráci s naším digitálním oddělením jsme první lednový den spustili nové webové stránky dovolena.
cz a v roce 2022 plánujeme spustit nový web pro letenky, který umožní pohodlnější objednávání letenek.
Ve spolupráci s naším marketingovým oddělením plánujeme efektivněji oslovit naše klienty nabídkami
šitými na míru. Na sezónu 2022 se již připravujeme náborem nových zaměstnanců do našich týmů a jejich
odborným školením.
Jiří Heřman, ředitel prodeje
STUDENT AGENCY – cestování pro každého v každém věku

1. Co Vám přináší členství v AČCKA?
AČCKA hájí zájmy všech cestovních kanceláří na velmi profesionální a odborné úrovni, vyplývající
z detailní znalosti prostředí CK a dobrých kontaktů na státní správu a evropské prostředí.

2. Jaká byla pro Vás sezóna 2021 a co nového připravujete pro rok 2022?
Sezóna 2021 byla důležitá tím, že zastavila propad trhu z roku 2020 a zastavila generování ztrát.
Od roku 2022 očekáváme návrat „normálního“ prostředí.

Aleš Vítek
CFO
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
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Milí přátelé,
máme za sebou rok 2021, který rozhodně nebyl kvůli přetrvávající koronavirové situaci jednoduchý pro nikoho z nás.
Právě dlouhé covidové období i mnohdy nekompetentní
rozhodování předešlé vlády napáchaly v oblasti cestovního ruchu nepřehlédnutelné škody. Navíc byl loňský
rok i rokem volebním, kdy politici často spíše dbali na
líbivě znějící populistické fráze než na vlastní koncepční
myšlení.

SVAZ
OBCHODU A
CESTOVNÍHO
RUCHU ČR
Váš partner
pro rozvoj
podnikání

Ve Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR jsme po celý
loňský rok intenzivně vyvíjeli četné aktivity při jednáních
s politickou reprezentací a podíleli se na přípravách jednotlivých opatření a návrhů kompenzací pro podnikatele
v oblasti cestovního ruchu. Věřím, že se nám našim
aktivním přístupem podařilo zmírnit koronavirové dopady
na vás a zamezit dalším škodám včetně masivního propouštění zaměstnanců v tomto velmi významném sektoru domácí ekonomiky.
Jsem pevně přesvědčen, že cestovní ruch už má nejhorší
období za sebou. Na druhou stranu by bylo značně naivní
se domnívat, že se vše vrátí do normálu jako mávnutím
kouzelného proutku. Takhle jednoduše to určitě nepůjde. Věřím však, že tak jako mnohokrát v minulosti nám
i tato „doba koronavirová“ poslouží jako příležitost.
Jako inspirace pro všechny z nás, jak přizpůsobit naši
nabídku takovým způsobem, aby byli klienti ochotni
v hotelech a dalších zařízeních zůstat déle a utratit tam
více peněz. Tento trend změny nastal, nyní ho musíme
akcelerovat.
Co dalšího ve mně pro letošek vzbuzuje naději? Jsou to
kroky nové vlády spojené se změnou stylu komunikace
s veřejností. Noví političtí představitelé státu naslouchají
názorům a mají chuť se na mnoha věcech domluvit.
Jistě, na druhou stranu nelze pominout problémy ekonomického rázu spojené se zdražováním způsobeným
rostoucí inflací.
Jako bytostný optimista však českým podnikatelům, a to
i těm působícím v cestovním ruchu, věřím. Opakovaně
totiž prokázali, že jim nechybí kreativita a že se dokáží
přizpůsobit novým podmínkám. Je to výzva, hozená rukavice… Jde o to si bez ohledu na obecně nepříznivou
situaci vybojovat svůj „dobrý boj“, což jsou slova známého spisovatele Paula Coelha. Cestu za lepšími zítřky
spatřuji především ve vzájemné spolupráci a společném
sdílení zkušeností.
Velmi mě těší, že Asociace českých cestovních kanceláří
a agentur je členem Svazu obchodu a cestovního ruchu
ČR již od roku 2015. Za SOCR ČR mohu jednoznačně
potvrdit, že i nadále budeme podporovat společné zájmy a upozorňovat na potřeby cestovního ruchu, který
v dobách prosperity přináší obrovské příjmy do státního
rozpočtu.

Tomáš Prouza

prezident Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR
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AČCKA vítá státní pomoc pro CK se zajištěním proti úpadku

Legislativa ČR a EU a zprávy z AČCKA

Roman Škrabánek (Tisková zpráva AČCKA ze dne 18.1.2021)
AČCKA velmi vítá připravovaný program „COVID
Záruka CK“, jehož cílem je usnadnit cestovním kancelářím
přístup k získání povinného pojištění pro případ úpadku,
které je zákonnou podmínkou pro provozování činnosti
cestovní kanceláře. Jedná se o pojištění, které v případě
úpadku CK pokrývá úhradu veškerých plateb zákazníků
a náklady spojené s repatriací cestujících zpět do ČR.
V současné době cestovní kanceláře nečelí pouze
negativním dopadům koronavirové pandemie, ale také
značnému zpřísnění podmínek ze strany pojišťoven pro
získání pojištění pro případ úpadku. Zpřísnění podmínek
spočívá v tom, že pojišťovny po cestovní kanceláři obvykle
požadují pro nové pojistné období, vedle úhrady samotného
pojistného, i složení vysoké jistiny (vinkulace), která zásadním
způsobem dopadá na jejich likviditu a může být i likvidační.
Podstatou
připravovaného
programu
je
poskytnutí státní bankovní záruky prostřednictvím
Českomoravské záruční a rozvojové banky, která by za
určitých podmínek pokryla významnou část (až 75 %)
jistiny požadované pojišťovnou v procesu sjednání pojištění
pro případ úpadku. Schválením programu s objemem záruk ve

výši 300 mil. Kč (s limitem 4. mil. Kč na jednu CK) stát umožní
velkému množství cestovních kanceláří nadále provozovat
svou činnost. Odhadujeme, že připravovanou podporu může
využít až 90 % cestovních kanceláří.
Záruční schéma vnímáme jako podporu především
pro malé a střední cestovní kanceláře, které mají své
nezpochybnitelné místo na trhu. Malé a střední cestovní
kanceláře významně přispívají k celkové pestrosti nabídky
a napomáhají rozložit riziko, které by pro systém zajištění
plynulo z přílišné koncentrace kapitálu v podobě malého
počtu největších subjektů, jak i ukázal úpadek britské cestovní
kanceláře Thomas Cook. Stav většího počtu stabilních
subjektů, který současně zajišťuje zdravě konkurenční
prostředí, se proto jeví jako žádoucí.
AČCKA státní pomoc v otázce získání zákonného
pojištění cestovních kanceláří přímo iniciovala a bezprostředně se účastnila přípravy programu a nastavení dílčích parametrů. Správcem programu je MPO s participativní účastí
MMR. AČCKA oceňuje opravdu funkční spolupráci s MPO,
MMR a ČMZRB, jejímž prostřednictvím bude bankovní záruka po schválení vládou poskytována.

AČCKA vítá plán vlády usnadnit cestování do zahraničí
Roman Škrabánek (Tisková zpráva AČCKA ze dne 20.5.2021)
Zavedení bezplatných PCR testů napomůže restartu
cestovního ruchu a významně podpoří zájem o letní dovolené.
AČCKA vítá plán vlády zavést pro období letní sezony
bezplatné PCR testy, které by umožnily neočkovaným lidem
cestovat do zahraničí bez nadměrných nákladů spojených
s pořízením testu před odjezdem a po návratu do České
republiky. Stávající evropskou tendencí je upřednostnit
při nastavení podmínek volného cestování v rámci EU
naočkované osoby a osoby, které onemocnění již prodělaly,
nicméně tento princip vnímáme jako diskriminační směrem
k lidem, kteří se očkovat nechtějí či z důvodu nedostatku
vakcín očkování dosud nedostali nebo kteří neprodělali
onemocnění v nedávné době.
Případným zavedením bezplatných PCR testů by byla
odstraněna zásadní překážka v cestování neočkovaných osob,
kterou je pořizovací cena testu. Cena PCR testu se obvykle
pohybuje kolem 1.500 Kč za test, při přetrvávající povinnosti
obvykle 2 testů při cestách do jiných zemí EU představuje
celkový náklad nepřiměřenou a odrazující finanční zátěž.
Zavedení bezplatných PCR testů by napomohlo restartu
cestovního ruchu a významně by podpořilo zájem o dovolené.
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Případným zavedením bezplatných PCR testů budou
naplněny vzájemně uznatelné podmínky volného cestování
projednávané momentálně na evropské úrovni v podobě
zavedení evropského digitálního certifikátu (očkování,
prodělání nemoci a negativní výsledek PCR testu) a budou
tak odstraněny stávající diskriminační podmínky v přístupu
k volnému cestování. Signál k zavedení bezplatných PCR testů,
popř. minimálních nákladů na pořízení testu, jednoznačně
vyslal i Evropský parlament před projednáváním návrhu
nařízení o zavedení digitálního certifikátu na evropské úrovni.

Roman Škrabánek jednomyslně znovuzvolen prezidentem AČCKA

Při příležitosti 52. členské konference Asociace českých
cestovních kanceláří a agentur byl prezidentem AČCKA
opětovně jednomyslně zvolen Roman Škrabánek, který
funkci zastává nepřetržitě od roku 2008. Jedná se tak v pořadí
o sedmý dvouletý mandát, který byl panu Škrabánkovi plnou
silou všech volebních hlasů udělen.
V rámci zhodnocení proběhlého mandátu i poděkování
za znovu udělenou důvěru staronový prezident uvedl: „Je mi
velkou ctí, že jsem byl znovu zvolen prezidentem AČCKA a mohu
z této pozice nadále zastupovat zájmy našeho sektoru, který je
vystaven nebývale těžké zkoušce. Mojí prioritou bude pracovat
s politickými i profesními partnery na vytváření co nejpříznivějšího
rámce pro naše odvětví a pro jeho rychlé oživení. Za hlavní
úkoly asociace považuji nadále usilovat o zajištění přímé státní
pomoci, podílet se na revizi stávajícího systému zajištění cestovních
kanceláří pro případ úpadku a iniciovat státní pomoc v otázce
proplácení neuplatněných poukazů na zájezdy. Na evropské
úrovni budeme usilovat o koordinovaný přístup k podmínkám
cestování v Evropě i vůči třetím zemím. Nutná je také revize
evropské směrnice o zájezdech (PTD), která není přizpůsobena
mimořádným okolnostem o rozměrech globální epidemiologické
krize.“
Obnoveny byly rovněž mandáty dalších členů Prezidia
a Revizní komise AČCKA. Většina z nich své pozice obhájila
i pro následující období a kontinuita činnosti AČCKA tak zůstává v maximální míře zachována. Jedinou změnou v řadách
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Tereza Picková
Prezidia je úspěšná kandidatura paní Martiny Hrnčířové za
členskou společnost Student Agency Travel k.s. Revizní komise pak ve svých mandátech pokračuje v identickém složení.
Volební členská konference AČCKA se uskutečnila dne
2. března 2021. S ohledem na přísná epidemiologická opatření byla vůbec poprvé pořádána distanční online formou.
Přesto se konference těšila tradičně vysoké účasti, dokonce
v mírně větším počtu účastníků oproti minulým ročníkům,
které byly pořádaný formou výjezdních zasedání členů Asociace do zahraničí.
Složení Prezidia AČCKA pro období 2021-2023:
Roman Škrabánek, MONATOUR a.s. – prezident AČCKA
Tomáš Cikán, ESO travel a.s. – 1. viceprezident
Dana Kozáková, Datour s.r.o. – 2. viceprezident
Lukáš Věžník, Zájezdy.cz, a.s.
Jan Zeman, CAMPANATOUR s.r.o.
Petr Kraus, BON TON s.r.o.
Renata Moník Petříčková, SKALLA CZ, s.r.o.
Radek Šafařík, Invia.cz, a.s.
Martina Hrnčířová, Student Agency Travel k.s
Složení revizní komise 2021-2023:
Milena Vančurová, NOVA s.r.o.
Věra Andělová, NEAN TOUR s.r.o.
Eliška Majerová, Mayer & Crocus s.r.o.

Byli jsme při tom...
• Dne 13.4.2021 se konalo jednání Platformy
cestovního ruchu SOCR ČR, kterého se za
AČCKA účastnili R. Škrabánek, T. Picková,
D. Kozáková a K. Nemravová. Hlavními body jednání
byly: I. COVID-19: Testování, Národní kampaň
na podporu očkování, Rozvolňování, Programy
podpory (prodloužení programu Antivirus, COVID
2021 a COVID Nepokryté náklady), Projednávání
Kurzarbeitu; II. Požadavky cestovního ruchu na
novou vládu: Byl připraven návrh dokumentu
s požadavky pro příští vládu, priority – nastavení
systému řízení (legislativní ukotvení) a financování
cestovního ruchu; III. AČCKA ocenila spolupráci
se SOCR ČR, díky které byly cestovní kanceláře
zařazeny mezi kritéria pro získání finančních
prostředků z kompenzačního programu

• Dne 28.4.2021 se AČCKA (Dana Kozáková)
zúčastnila 13. schůze Podvýboru pro cestovní ruch
Poslanecké sněmovny ČR. Na schůzi bylo sděleno
několik důležitých informací. Prioritou je pro
Podvýbor nastavit podmínky pro návrat cestovního
ruchu k normálu, obecně je však nutno brát v potaz,
že je pro vládu přednější veřejné zdraví. Dále bylo
diskutováno téma zeleného digitálního certifikátu
a také aktuálně vedená bilaterální jednání pro
případ, že by digitální zelený certifikát nevstoupil
v účinnost pře zahájením letní sezóny. Obecně
bylo také připomínáno, že s cestovním ruchem by
se mělo počítat jako s odvětvím průmyslu, avšak
v krizovém plánu, který vláda přijala, není cestovní
ruch uveden jako samostatná oblast.
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Evropské odvětví cestovního ruchu vyzývá k vytvoření plánu pro restart
cestovního ruchu

Legislativa ČR a EU a zprávy z AČCKA

Kateřina Nemravová
Evropská aliance cestovního ruchu (European Tourism
Manifesto alliance) vítá návrh Digitálního zeleného certifikátu
a vyzývá k paralelnímu úsilí o rozvinutější plán restartu
cestovního ruchu.
Návrh Evropské komise zavést společný, interoperabilní
a vzájemně uznávaný certifikát vidí jako krok k usnadnění
bezpečného volného pohybu osob a opětovného
nastartování cestování v Evropské unii. Již dnes existuje
řada evropských zemí, které usnadňují vstup na své území
na základě prokázání se „neinfekčností“, a tento certifikát
sdružující informace o očkování proti COVID-19, uzdravení
z nemoci nebo absolvování testu s negativním výsledkem
by mohl být jasným důkazem potvrzujícím, že osoba není
infekční. Koordinace a kooperace v tomto směru je zásadní
i z důvodu zabránění chaotické a nejednotné situaci s 27
různými certifikáty z jednotlivých zemí, které by očkování,
imunitu (prodělání nákazy, případně dispozice protilátkami)
nebo testování dokazovaly.
Aliance nyní žádá Evropský parlament a Radu EU, aby
co nejrychleji schválili návrh Komise na Digitální zelený
certifikát, a členské státy, aby zajistili rychlou implementaci.
Zároveň také vyzývá Evropskou unii, aby spolupracovala se
Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Organizací
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a dalšími
mezinárodními orgány na globálním řešení digitalizace
záznamů o očkování, imunitě a testování, aby se usnadnilo

cestování i mimo EU, jakmile to epidemická situace dovolí.
Evropské odvětví cestovního ruchu návrh Komise sice
podporuje, ale tato iniciativa sama o sobě stačit nebude.
Aliance opět zdůrazňuje naléhavou potřebu vypracovat
konkrétní plán, který by na základně přístupu založeného na
riziku a na datech určil podmínky a scénáře, za kterých by
bylo možné rozvolnit současná opatření omezující cestování,
a to koordinovaně v celé EU i mimo ni. Nedávná doporučení
z odvětví zahrnují:
•

Vytvoření pracovní skupiny EU ve spolupráci
s odvětvím cestovního ruchu a sociálními partnery
v odvětví, která by se zabývala obnovou cestování
a cestovního ruchu
•
Koordinace cestovních omezení a požadavků
•
Harmonizovaný rámec EU pro testování související
s cestováním v dostatečně dostupné kapacitě
•
Koordinovaný
přístup
k
znovuzahájení
turistických aktivit, například na základě Pokynů
EU k postupnému obnovování služeb cestovního
ruchu vydaných 13. května 2020
Nedávný únorový průzkum, který dokazuje naléhavost
potřeby společného evropského rámce, odhalil silnou
potlačovanou poptávku Evropanů po obnovení cestování.
Až 54 % dotázaných má v úmyslu realizovat volnočasovou
cestu do konce července 2021, 41 % respondentů by chtělo
cestovat do jiné evropské země.

Zasedání pracovní sekce AČCKA pro autobusovou dopravu
Kateřina Nemravová
Dne 22. 4. 2021 se pod vedením předsedy sekce Romana
Škrabánka uskutečnilo zasedání sekce autobusové dopravy.
Šlo o první jednání v novém funkčním období Prezidia
a pracovních skupin. Zasedání proběhlo v areálu členské
cestovní kanceláře Valaška v Bystřičce u Valašského Meziříčí
ve spolupráci s M. Hořanským. Jednání se účastnili zástupci
členských cestovních kanceláří s autobusovou dopravou:
ČSAD Tišnov (B. Juračka, M. Juračka), CK EichlerBUS
(V. Hačecký), CK Jokratour (R. Zeť), CK Monatour (R.
Škrabánek, S. Černušáková), CK Nova (A. Bodanský), CK
Pangeo tours (J. Michal, T. Postl), CK Valaška (M. Hořanský),
CK Victoria (L. Jarý, P. Novotný).
Za AČCKA se účastnily: viceprezidentka Dana Kozáková
a Kateřina Nemravová za sekretariát Asociace. Projednána
byla důležitá témata, zejména podpůrné programy COVID
2021 a COVID Nepokryté náklady, restriktivní opatření
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s dopadem na autobusovou dopravu (povinnost návratových
testů, výklad pojmu „veřejná doprava“), pravidelná jednání
Asociace s MZV ČR, koordinace přístupu CK s vlastní
dopravou k podmínkám přepravy cestujících, zaměstnanost
řidičů, praktiky některých CK stanovujících extrémně nízké
ceny dopravy ad. Zápis z jednání sekce byl členům rozeslán
a je umístěn na webu AČCKA

Rozsudek Soudního dvora EU: odklon letu na letiště ve stejném městě
nebo regionu není důvodem pro odškodnění cestujícího

V dubnu 2021 padlo důležité rozhodnutí Soudního
dvora Evropské unie v případu náhrady škody vzniklé
v důsledku odklonění letu na jiné cílové letiště, než je letiště
uvedené v původní rezervaci, které se však nacházelo ve
stejné zeměpisné oblasti.
Cestující s Austrian Airlines požadoval od letecké
společnosti paušální odškodnění ve výši 250 EUR podle
nařízení č. 261/2004 o právech cestujících v letecké dopravě,
za odklon jeho letu na trase Vídeň–Berlín. Letecký spoj
přistál s 58minutovým zpožděním na letišti Berlín Schönefeld
(ve spolkové zemi Braniborsko) namísto Berlín Tegel
(ve spolkové zemi Berlín). Letecká společnost cestujícímu
nenabídla žádnou další přepravu ani úhradu nákladů na
přestup mezi oběma letišti vzdálenými 24 km.
V rozsudku vyneseném dne 22. dubna 2021
Soudní dvůr uvedl, že odklonění letu na letiště ve
stejném městě nebo regionu neopravňuje cestujícího
požadovat odškodnění z důvodu zrušení letu.
Soud tak rozhodl ve prospěch Austrian Airlines v otázce
zamítnutí jednorázové náhrady zákazníkovi ze strany letecké
společnosti. Soud dále upřesnil, že má-li být náhradní letiště
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Rozsudek ze dne 22. 4. 2021 v případu C-826/19 - Kateřina Chaloupková
považováno za letiště obsluhující lety do stejného města,
aglomerace nebo regionu, musí být v těsné blízkosti tohoto
území, aniž by se nutně nacházelo na shodném správním
území.
Je nutné dodat, že ke zpoždění letu došlo kvůli
povětrnostním podmínkám při třetí rotaci letadla
předcházející rezervovanému letu na trase mezi Vídní
a Berlínem. Toto zpoždění se následně projevilo u pozdějších
letů uskutečňovaných tímto letadlem, včetně předmětného
spoje. Kvůli zákazu nočních letů nemohlo letadlo přistát na
letišti Berlín Tegel, a bylo proto odkloněno na letiště Berlín
Schönefeld.
Soudní dvůr EU uvádí, že cestující v letecké dopravě
mají nárok na odškodnění, pokud dorazí do cílové destinace
tři hodiny nebo déle od původně plánovaného času příletu.
Provozující letecký dopravce je rovněž v případě odklonu
letu na blízké letiště povinen nabídnout z vlastní iniciativy
cestujícímu úhradu přepravních nákladů na cílové letiště
uvedené v původní rezervaci. Soud tak potvrdil oprávněný
nárok cestujícího na náhradu nezbytných a přiměřených
dodatečných výdajů na přesun mezi letišti.

Byli jsme při tom...
• Dne 26.4.2021 proběhlo jednání sekce incomingu
a domácího cestovního ruchu, které se konalo
online na virtuální platformě Zoom. Zasedání vedla
předsedkyně sekce Dana Kozáková a účastnili se ho
všichni členové sekce: L. Koumarová a R. Král (The
Prague Concert), P. Hoška (Hoška tour). Kromě
nich se účastnili také zájemci z členské základy
zastupující následující členské subjekty: CK2, CK
KM Travel, Letiště Praha, Lila Travel Consulting, PEF
Mendelova univerzita, Travel Europe CZ, ViaMarpi
a Zájezdy.cz. Schůzka byla spíše informační povahy.
Účelem zasedání bylo zmapovat současnou situaci
a vytyčit důležitá témata, kterými by se měla sekce
zabývat. Jako hlavní téma k řešení, na kterém se
shodli všichni přítomní, bylo zlepšit komunikaci
informací ze strany vlády, aby byly včas dostupné
informace, kdy a za jakých podmínek bude cestování
v rámci příjezdového CR umožněno. V průběhu
schůzky zaznělo upozornění na fakt, že MŠMT
vypsalo dotační program týkající se pobytu dětí
mimo školní zařízení (školní tábory, školy v přírodě),
ale z možných žadatelů byly vyňaty cestovní
kanceláře. Tímto krokem dalo ministerstvo mandát

ke konání zájezdů subjektům, kteří k tomu nemají
živnostenské oprávnění. Na tuto situaci upozornila
také AHR ČR.
• Dne 5.5.2021 proběhlo online setkání Letiště Praha
se zástupci cestovních kanceláří. AČCKA na setkání
reprezentoval Petr Kraus, člen prezidia, a Katka
Nemravová jako zástupce sekretariátu. Letiště Praha
představilo svůj výhled na rok 2021 a informovalo
o plánovaných letních přímých leteckých spojeních.
Dále byly sděleny informace o službách na letišti –
možnostech parkování, letištních salóncích a hotelu,
nebo také o otevřených prodejnách a restauracích.
Zároveň byl představen projekt nabídky obchodů
a partnerů umístěných na letišti – letiště nabídne
něco navíc cestujícím – klientům CK. Pro bezpečné
cestování jsou pro cestující připraveny automaty na
roušky, stojany s desinfekcemi a testovací místa. Pro
zábavnější trávení času na letišti byla rekonstruována
vyhlídková terasa s občerstvením na Terminálu
1, kde lze nalézt zároveň novou relaxační zónu.
Členům byly informace rozeslány dne 6.5.2021
formou zápisu, který zpracoval Petr Kraus.
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Zájem klientů o letní zájezdy enormně narůstá
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Roman Škrabánek (Tisková zpráva AČCKA ze dne 2.6.2021)
V souvislosti s uvolňováním opatření, zjednodušením
podmínek pro cestování a přípravou evropského digitálního
certifikátu (tzv. covid pasu) narůstá zájem o dovolené z nabídky
cestovních kanceláří. Vítaným impulsem pro restart cestování
je sjednání bilaterálních dohod 7 zemí (ČR, Polsko, Slovensko,
Maďarsko, Slovinsko, Rakousko a Německo), které umožňují
volné cestování očkovaným osobám. Dosud neočkovaní klienti
oceňují zavedení bezplatných PCR testů, které by jinak výrazně
prodražily jejich dovolenou. Další dobrou zprávou je nová
možnost si poměrně snadno opatřit mezinárodně uznatelný
doklad o provedeném očkování či testování na „Očkovacím
portálu občana“ Ministerstva zdravotnictví.
Poptávka veřejnosti po zájezdech každým dnem výrazně
stoupá již od poloviny května. Dosud s cestovními kancelářemi
Češi nejvíce cestovali do Egypta, na Kanárské ostrovy a do
SAE.V těchto dnech z Prahy odlétají první charterové lety do
Řecka a Bulharska. První klienty z Čech uvítali i ubytovatelé
v Rakousku, Itálii, Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku.
V letošní sezóně dle odhadu až 96 % dovolenkářů zamíří
do evropských destinací.
Zájem klientů je o tradiční pobytové zájezdy u moře, ale
i o různé typy aktivních dovolených a programů na míru od
menších a středních cestovních kanceláří. Klienty láká nejen
koupání v moři, poptávají např. pobyty v termálních lázních,
horskou turistiku, dovolenou na kolech či na lodi.

Naším doporučením je řešit dovolenou s předstihem
min. jeden měsíc před odjezdem či odletem a nenechávat
zařizování na poslední chvíli – oproti jiným sezónám cestovní
kanceláře nasmlouvaly menší množství kapacit a zájem klientů
je v tuto chvíli možné hodnotit jako enormní.
V současnosti aktivně působí v České republice na 630
cestovních kancelář, tedy o cca 200 CK méně než na začátku
roku 2020. Cestovní kanceláře ukončily či přerušily svou
aktivní činnost z různých důvodů, mnohé nevyloučily návrat
ke své činnosti v budoucnu. V roce 2020 vyhlásilo úpadek
11 cestovních kanceláří včetně největší evropské cestovní
kanceláře Thomas Cook, která na trhu v ČR působila pod
značkou Neckermann. Úpadek této gigantické nadnárodní
společnosti byl opravdovým evropským překvapením.
Česká republika patří mezi země EU s nejvyšší ochranou
spotřebitele v případě úpadku CK. Klient má zákonnou
ochranu svých vložených prostředků ve stoprocentní výši
bez ohledu na velikost CK, u které zájezd sjednává. Důležité
však je ověřit si před objednáním zájezdu, že subjekt nabízející
zájezd (kombinaci služeb cestovního ruchu) je oprávněnou
cestovní kanceláří s platným pojištěním pro případ úpadku.
Seznam pojištěných CK je uveden jak na webových stránkách
Ministerstva pro místní rozvoj, tak na webu smluvní pojišťovny
dané cestovní kanceláře.

Byli jsme při tom...
• V červnu roku 2021, konkrétně 25. 6. 2021,
oslavila Slovinská republika jubilejních 30 let
od vzniku nezávislého státu. K tomuto výročí
uspořádala dne 10. 6. 2021 slovinská velvyslankyně,
její excelence Tanja Strniša, oslavu v jižních
zahradách Pražského hradu. Za AČCKA přijali
pozvání R. Škrabánek a K. Nemravová.
• Dne 11. 5. 2021 Chorvatská turistická centrála
uspořádala webinář s názvem ‚CROATIA Safe
& Attractive‘, během kterého byly sděleny
informace, jak se Chorvatsko vypořádává
s pandemií Covid-19 a jak je připraveno uvítat
zahraniční turisty v letní sezóně. Za AČCKA se
webináře účastnila Kateřina Nemravová. Jelikož
je Chorvatsko oblíbeným letní turistickým
cílem nejen Čechů, je pro zemi prioritou být
bezpečnou destinací a také se tak prezentovat.
Cílem je informovat cestující a zavedených
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zdravotních a bezpečnostních opatřeních a posílit
tak spotřebitelskou důvěru. AČCKA návazně dne
16.6. vydala tiskovou zprávu, ve které uvítala
zjednodušení vstupu turistů do Chorvatska pro
letní sezónu 2021.
• Dne 18. 5. 2021 se konalo interní jednání AČCKA
týkající se možnosti využití bankovních záruk, které
jsou ukotveny v zákoně a zatím nebyly v praxi
využívány, jako jedné z forem k zajištění CK pro
případ úpadku. Podkladem pro jednání byla analýza
k přípravě argumentace svědčící ve prospěch
modelu bankovní záruky pro případ úpadku
cestovní kanceláře, kterou nechala zpracovat
členská CK Fischer. Dne 26. 5. proběhlo návazné
jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Navrhovaný model shledalo MMR jako přijatelný
a požádali AČCKA o dodání vzorových smluvních
dokumentů.

Slovinské předsednictví v Radě EU: plány pro cestovní ruch

Slovinsko dne 1. července 2021 již podruhé převzalo
předsednictví v Radě EU, poprvé tomu tak bylo v první polovině
roku 2008. Předsednictví v tomto kolektivním vrcholném
orgánu je vždy na 6 měsíců a střídají se v něm členské státy
EU na základě rotace. Slovinsko se v předsednictví vystřídalo
s Portugalskem, které pozici zastávalo v první polovině roku
2021. V první polovině roku 2022 bude následovat Francie
a hned poté Česká republika. Stejně jako Slovinci si i Češi
předsednictví zopakují podruhé, prvním obdobím byla první
polovina roku 2009.

Legislativa ČR a EU a zprávy z AČCKA

Kateřina Nemravová
a bezpečnost turistických služeb, a které by zároveň obnovilo
a posílilo důvěru spotřebitelů v evropský trh cestovního ruchu.
Diskuze bude věnována zejména výzvám a možnostem
klimaticky neutrálního, bezpečného a inteligentního odvětví
turismu, návazně bude podporována ekologická a digitální
transformace turistických podniků a destinací. Cílem je také
umožnit malým a středním podnikům přístup ke zdrojům
financování a rozvíjet infrastrukturu cestovního ruchu.
Investice by v této oblasti měly být směřovány do dovedností
a digitální a udržitelné obnovy. Současně s tím bude kladen
důraz také na harmonický regionální a místní rozvoj, rozvoj
venkova a méně rozvinutých oblastí a zaměření na kulturu
jakožto důležitých prvků pro podporu rozpoznatelnosti
a zachování evropské identity cestovního ruchu.
Nadále budou pokračovat práce na přípravě střednědobé
a dlouhodobé Evropské agendy pro cestovní ruch 2030/2050
a bude pokračovat také úsilí s cílem zajištění budoucnosti
udržitelného cestovního ruchu v EU. Důležité je poučit se
z koronavirové krize a zohlednit výzvy spojené s vytvářením
ekosystému cestovního ruchu pro novou éru, který bude
ekologický, přístupnější, inovativnější a konkurenceschopnější.
Během svého působení v čele Rady EU chce Slovinsko
zaměřit svou pozornost na hospodářskou obnovu a obecně
také posílení odolnosti EU v oblasti zdravotnictví, ekonomiky,
klimatu, energetiky a kyberbezpečnosti. Sloganem slovinského
předsednictví je ‚Together. Resilient. Europe.‘, z čehož je zřejmý
právě záměr na sounáležitost a odolnost Evropy. Další
prioritou je také upevnění právního státu a evropských
hodnot.
Současné předsednictví se chce zaměřit také na odvětví,
která byla nejvíce zasažena pandemií COVID-19. Zvláštní
pozornost bude věnována oživení cestovního ruchu zejména
s cílem zlepšit jeho odolnost pro případ budoucích krizí.
Úsilí bude směřovat k prosazení chytrého řešení, které
by umožnilo volný pohyb osob a zajistilo přeshraniční mobilitu

Byli jsme při tom...
• Dne 9. 6. 2021 se konalo jednání pracovní
skupiny ke garančnímu fondu za účelem
stanovení výše příspěvku do garančního fondu
CK na rok 2022. Účastnili se zástupci MMR
ČR, ČNB, Státního fondu rozvoje bydlení,
AČCKA (R. Škrabánek), ACK a ČAP. Obě
profesní asociace sdružující cestovní kanceláře
a agentury prezentovaly požadavek na nulový
příspěvek, jako tomu bylo pro rok 2021. Jelikož
však již došlo k prvnímu čerpání z garančního
fondu, nebylo možné nulový příspěvek prosadit.
Po debatě, odhadech i výpočtech, došlo nakonec
ke shodě. Na rok 2022 byl domluven návrh
příspěvku ve výši 0,03 % z plánovaných ročních
tržeb za zájezdy a spojené cestovní služby pro
rok 2022, které by neměly být nižší než plánované
tržby pro předchozí rok. Pro srovnání uvádíme,
že pro rok 2020 byl příspěvek stanoven ve výši
0,05 % z plánovaných tržeb. Výše příspěvku do
garančního fondu bude vyhlášena vyhláškou
a mělo by tak být učiněno do konce září. Ke
dni 4. 6. 2020 bylo v garančním fondu sdruženo
60 044 598,04 Kč. Dne 3. 3. 2021 bylo z fondu
čerpáno 1 632 635 Kč.
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Návrh Evropské komise na transformaci EU pro splnění klimatických cílů

Legislativa ČR a EU a zprávy z AČCKA

Kateřina Nemravová
Evropská komise přijala dne 14. července 2021 soubor
návrhů s názvem „Fit for 55“, který by měl zajistit, aby politiky
zemí EU v oblasti klimatu, energetiky, využití půdy, dopravy
a zdanění vedly ke snížení čistých emisí skleníkových plynů do
roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s úrovní z roku 1990.
Balíček kombinuje návrhy ke zpřísnění stávajícího
systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), opatření
k zabránění úniku uhlíku, klade důraz na hojnější využívání
obnovitelných zdrojů, rychlejší zavádění nízkoemisních druhů
dopravy, stejně jako infrastruktury a paliv, které je podporují,
a další.
Soubor obsahuje také několik návrhů, které budou mít
dopad na cestovní ruch.
Jedním z návrhů je postupné rozšíření stávajícího
systému EU ETS i na námořní odvětví během let 2023 až
2025, stejně jako je navrženo postupné zrušení bezplatných
emisních povolenek v letecké odvětví a sladění se systémem
kompenzace a snižování emisí uhlíku v mezinárodní letecké
dopravě (CORSIA) s cílem řešit emise na globální úrovni.
Balíček obsahuje také návrh na revizi směrnice o zdanění
energie (ETD).
Revize systému EU pro obchodování s emisemi
Jedním z nutných kroků k dosažení cílů v oblasti klimatu
do roku 2030 je dle Evropské komise výrazné snížení emisí
v odvětví letectví. Emise z letecké dopravy v Evropě se
v letech 2013 až 2018 meziročně zvýšily průměrně o 5 %
a ačkoliv se v důsledku pandemie COVID-19 letecká doprava
snížila, předpokládá se, že emise z letecké dopravy budou
i nadále růst. Komise tedy navrhuje revizi pravidel systému
ETS pro odvětví letecké dopravy, jejímž cílem by mělo být
vytvoření efektivního cenového signálu a zajištění, že bude
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odvětví letecké dopravy přispívat spravedlivým podílem.
Počet bezplatných povolenek přidělených provozovatelům
letadel se bude postupně snižovat, přičemž by do roku 2026
mělo bezplatné přidělování povolenek zcela ustat.
Současně bude směrnice EU ETS uplatňovat systém
kompenzace a snižování emisí uhlíku v mezinárodní letecké
dopravě (CORSIA) na emise leteckých společností sídlících
v EU pro lety do a ze zemí mimo evropský hospodářský
prostor. Jestliže emise z mimoevropských letů dosáhnout
vyšší úrovně než v roce 2019, měly by být kompenzovány
odpovídajícími uhlíkovými kredity, které by měly přispět
k dosažení snížení emisí v různých odvětví hospodářství
(např. nakládání s odpady).
2. Revize směrnice o zdanění energie (ETD)
V rámci aktualizace této směrnice by mělo dojít ke dvěma
zásadním změnám.
Má být zavedena nová struktura daňových sazeb podle
energetického obsahu a environmentální výkonnosti paliv
a elektřiny. Na nejvíce znečišťující paliva by měla být zavedena
vyšší daň.
Dále by měla být daň vztažena na více produktů a také
by měla být zrušena některá současná osvobození od daně.
Například kerosin, který je užíván jako palivo v leteckém
průmyslu, by dle návrhů neměl být plně osvobozen od
zdanění energie pro cesty uvnitř EU. Minimální daňové sazby
pro toto a podobná paliva se budou v následujících letech
postupně zvyšovat, zatímco zavádění udržitelných paliv
by mělo být podpořeno nulovou daňovou sazbou.
Dosažení snížení emisí do roku 2030 o 55 % oproti roku
1990 má zásadní význam pro to, aby se Evropa do roku 2050
stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem a byly tak
naplněny cíle Zelené dohody pro Evropu.
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Čeká nás revize evropské směrnice o zájezdech?
Neformální jednání ministrů členských států EU ve Slovinsku

Legislativa ČR a EU a zprávy z AČCKA

Kateřina Chaloupková
Neformální jednání ministrů členských států EU
odpovědných za ochranu spotřebitelů se konalo 24. 9. 2021
ve Slovinsku, v rámci Slovinského předsednictví Rady EU.
Ministři diskutovali mimo jiné i o nutnosti zajištění ochrany
spotřebitelů v online prostředí a v cestovním ruchu. Zvládnutí
nových rizik vyplývajících z technologického pokroku ve
finančních službách (zejména online prodej spotřebitelských
úvěrů), řešení prudkého nárůstu online prodeje produktů
a prosazování práv spotřebitelů v uvedených oblastech jsou
klíčovými výzvami pro ministry, které chtějí řešit. Globální
rozměr pandemie COVID-19 urychlil digitalizaci a rychlý
růst obchodu a finančních služeb, zatímco odvětví cestovního
ruchu zažilo naprosté utlumení aktivit. A přesto se již nyní
hovoří o případné další regulaci cestovního ruchu.
Ministři na setkání shodně podpořili opatrný přístup
Evropské komise, jež doporučuje nejprve posoudit nedostatky
aktuální verze „Package Travel Directive“ (Směrnice (EU)
2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených
cestovních službách). Směrnice podle Komise ve světle
pandemie neřeší dostatečně problematiku mimořádných
okolností, kterým jak veřejnost, tak podnikatelský sektor
poslední dva roky čelí. Eurokomisař Didier Reynders
sdělil, že „Evropská komise zahájila přezkum směrnice a bude

analyzovat potřebu další harmonizace ve vztahu k postupům
v rámci insolvenčního řízení a pravidlům vypořádání
nerealizovaných zájezdů.“
Proces vzniku této nové směrnice č. 2015/2302 započal
již roku 2008, kdy se na úrovni evropské asociace ECTAA
(Asociace sdružující národní asociace cestovních kanceláří
a agentur zemí EU) a Evropské komise vedla přípravná jednání.
Komise následně v červenci r. 2013 představila legislativní
návrh, který byl předán Evropskému parlamentu a Radě
k vyjádření stanovisek. Směrnice byla po prvním a druhém
čtení v Evropském parlamentu se zapracovanými změnami
přijata 25. 11. 2015 a publikována v Úředním věstníku EU.
V účinnost vstoupila 31. 12. 2015 s povinností členských států
transponovat znění směrnice do národních právních řádů
k 1. 7. 2018.
Praxe po třech letech aplikace směrnice v české legislativě
ukazuje, že i přes neúměrnou regulaci podnikatelského
prostředí cestovních kanceláří v ČR není z pohledu vlády
zajištěna dostatečná ochrana spotřebitele. Asociace českých
cestovních kanceláří a agentur prostřednictvím svého členství
v ECTAA bude vyvíjet maximální úsilí, aby nedocházelo
k dalšímu zatížení činnosti cestovních kanceláří.

Poptávka po lyžařských a exotických zájezdech stoupá. Cestovní
kanceláře připouštějí zdražení letních zájezdů v průběhu roku.
Kateřina Chaloupková (Tisková zpráva AČCKA ze dne 11.11.2021)
Momentální prodeje lyžařských a exotických zájezdů se
mírně navyšují každý měsíc, avšak za měsíc říjen stále dosahují
okolo 20 % roku 2019. Očekávaná obsazenost hotelů v Alpách
bude během zimy vysoká, zejména u turistů z Německa.
Naopak z Česka, Slovenska a Polska lze vypozorovat pomalý
vývoj rezervací pro letošní zimu. Turisté z těchto zdrojových
zemí vyčkávají s rezervacemi podle pandemického vývoje
a podmínek cestování.
Nynější prodeje pobytů u moře se týkají destinací Egypt,
SAE a Maledivy, s odlety do jednoho měsíce. Z exotických
zájezdů vybírají čeští turisté země momentálně otevřené
cestovnímu ruchu – Dominikánská republika-Kuba-Mexiko,
Maledivy-Mauricius-Seychely a Keňa-Zanzibar. Rovněž narůstá
poptávka po nejoblíbenější exotické destinaci Thajsko, jež se
od 1.11.2021 otevřelo turistům.
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Protože mnoho zákazníků CK v posledních dvou letech
neuskutečnilo žádnou dovolenou v zahraničí, dochází nyní
k postupnému zvyšování poptávky i po letních zájezdech,
avšak ve srovnání s rokem 2019 výrazně pomaleji. Většina
CK již představila nabídku pobytů a poznávání na rok 2022.
Kvůli navyšování nákladů na dopravu a rostoucí inflaci nelze
vyloučit zvyšování cen letních zájezdů cestovních kanceláří
v průběhu roku. Riziko zvýšení cen se týká nových zájezdů.
Těm zákazníkům, kteří mají uzavřené smlouvy o zájezdu,
navyšování cen nehrozí.
Prodejním trendem je nákup kvalitnějších služeb
– vyšší kategorie hotelů, širší doplňkové služby apod.
Snížení konkurence na českém trhu cestovních kanceláří
a silná koupěschopnost zákazníků umožňuje zvýšit kvalitu
nabízených služeb a prodávat služby s vyšší cenovou hladinou.

Pojištění CK: Jednání s MMR a MPO k programu COVID Záruka CK

AČCKA informovala členy, že dne 21. 10. 2021 se na půdě
MPO uskutečnilo důležité jednání všech zúčastněných stran
(MPO, MMR, NRB (dříve ČMZRB), ČAP, AČCKA a ACK)
k otázce pojištění cestovních kanceláří na českém trhu
a pokračování záručního programu COVID – Záruka CK,
jehož správcem je MPO za finanční participace MMR.
Z jednání vyplynuly následující závěry:
1)

2)

3)
4)

Prodloužení Programu se jeví jako nezbytně nutné pro
zachování činnosti cestovních kanceláří v souvislosti
s navýšenými požadavky pojišťoven na základní spoluúčast
a také z důvodu absence systémového řešení situace na
trhu (MMR žádný konkrétní návrh dosud nepředložilo);
Program COVID – Záruka CK bude jako dočasné
řešení prodloužen do 30.6.2022 (bude se vztahovat
na pojistné smlouvy s počátkem ročního pojistného
období do uvedeného data);
Program COVID – Záruka CK bude nadále pokračovat
dle Dočasného rámce Evropské komise;
Snahou obou ministerstev bude navýšení původního
limitu záruky 4 mil. Kč na limit vyšší (8-20 mil. Kč),
podmínkou však je dodatečná alokace finančních
prostředků ze strany MMR. MMR prověří, zda je
dodatečná alokace možná a v jaké případné výši, bez

5)
6)

Legislativa ČR a EU a zprávy z AČCKA

Roman Škrabánek
dodatečné alokace bude původní limit 4 mil. Kč zachován;
Opakované poskytnutí bankovní záruky cestovním
kancelářím, které již záruku v rámci Programu obdržely,
bude možné s prodloužením Programu;
Prodloužení programu má 2 cesty:
a) rozhodnutím ministra (pokud by parametry
Programu zůstaly beze změn) = varianta
rychlá
b) projednáním ve vládě (pokud by parametry
Programu doznaly změny v podobě navýšení
limitu záruky) = varianta v horizontu několika
týdnů

Návazně na toto jednání Vláda ČR dne 5. 11. 2021
prodloužila program COVID Záruka CK. Vláda schválila
návrh rozšíření podpory ve formě záruk a to tak, že záruka
může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou
pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců,
přičemž začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022
do 30. 6. 2022. Pro další realizaci programu bude vynaložena
částka ve výši 200 mil. Kč.
Konkrétní podmínky budou nastaveny v návazných jednáních
všech zúčastněných stran (MPO, MMR, NRB (dříve ČMZRB),
ČAP, AČCKA a ACK).

Personální obsazení sekretariátu AČCKA

Po více než čtyřech letech skvělé práce Asociaci na čas
opustila Tereza Picková, výkonná ředitelka AČCKA. Důvodem
je ochod na mateřskou dovolenou. Prezidium Tereze Pickové
poděkovalo za výborně a svědomitě odváděnou práci
a popřálo jí pohodové prožití mateřské dovolené.
Sekretariát tak byl od jara do podzimu zastoupen
pouze Kateřinou Nemravovou, office/account manažerkou.
S agendou jí dočasně vypomáhal prezident Roman Škrabánek
a viceprezidentka Dana Kozáková.
Od 1. 10. 2021 se na pozici výkonné ředitelky AČCKA
vrátila Kateřina Chaloupková, dříve Petříčková, kde působila
již v letech 2010-2016. Na své pozici uplatňuje své praktické
zkušenosti z rodinné cestovní kanceláře SKALLA CZ, ve které
nadále vypomáhá. Rovněž je od r. 2020 odborným asistentem
na Katedře cestovního ruchu na Vysoké škole ekonomické
v Praze a přednáší v předmětech cestovního ruchu.
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Letecké společnosti se zavázaly k respektování práv spotřebitelů

Legislativa ČR a EU a zprávy z AČCKA

Kateřina Nemravová
Šestnáct významných leteckých společností na
evropském trhu se přihlásilo k větší transparentnosti, lepší
informovanosti a včasnému odškodnění cestujících
v případě zrušení letu na základě iniciativy Evropské komise.
Komise v prosinci 2020 upozornila orgány pro spolupráci
v oblasti ochrany spotřebitele (CPC, Consumer Protection
Cooperation network), aby se zabývaly praktikami několika
leteckých společností v situacích rušení letů a navrácení
výdajů cestujícím v souvislosti s pandemií COVID-19.

 letecké společnosti budou ve svých sděleních
určených cestujícím (na internetových stránkách, e-mailem
aj.) řádně informovat o všech alternativách v případě zrušení
letu: přesměrování letu, vrácení peněz, a to i ve formě
poukazu, pokud tuto možnost letecká společnost nabízí;
 cestujícím mohou být vráceny peníze ve formě
poukazu, pouze pokud si tuto možnost výslovně zvolí; většina
leteckých společností se shodla na tom, že nevyužité poukazy,
které byly cestujícím v počátečních fázích pandemie vydávány,
mohou být proplaceny, pokud si tak cestující přeje;
 cestující, kteří si rezervovali let přes zprostředkovatele
a mají potíže s proplacením financí od tohoto
zprostředkovatele, se mohou obrátit na leteckou společnost
a požádat o vypořádání napřímo; letecké společnosti by měly
cestující o této možnosti a souvisejících podmínkách žádosti
informovat na svých internetových stránkách.
Orgány pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele
v tuto chvíli ukončují jednání se všemi leteckými společnostmi,
ale budou i nadále sledovat, zda jsou závazky řádně
dodržovány. Zároveň budou monitorovat možné nekalé
obchodní praktiky některých zprostředkovatelů, zejména ve
způsobech informování klientů o podmínkách a poplatcích
za jejich služby.
Ačkoliv je tato iniciativa pozitivně vnímána celým
trhem, prohlášení leteckých společností se netýká letů
rezervovaných v rámci balíčku cestovních kanceláří. Letecké
společnosti tak přenáší svou odpovědnost na touroperátory,
kteří realizaci letů nemohou nijak ovlivnit.

Byli jsme při tom...
Do dialogů byly zapojeny tyto letecké společnosti:
Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British
Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM,
Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP,Vueling a Wizz Air.
Z tiskového sdělení Komise vyplývá, že letecké
společnosti přijaly následující závazky:
 zbývající žádosti o kompenzace byly v naprosté většině
případů vyřízeny a peníze by měly být cestujícím vráceny dle
právních předpisů EU;
 cestující budou přehledně informováni o svých
právech v případě zrušení letu leteckou společností;
 letecké společnosti budou ve své komunikaci
s cestujícími jasně odlišovat zrušení letu leteckou společností
(a z toho vyplývající zákonná práva cestujícího) od zrušení
cesty pasažérem (a smluvními právy, která se vztahují na
cestujícího v těchto případech podle přepravních podmínek
letecké společnosti);
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• Důležité jednání se uskutečnilo dne 1. 6.
2021 mezi zástupci AČCKA (R. Škrabánek,
K. Nemravová) s panem Mohamedem
Khaterem z RAKTDA – Ras Al Khaimah
Tourism Development Authority – k možnému
uspořádání kongresu AČCKA v emirátu Ras Al
Khaimah. V pozdějších dnech byly sekretariátem
předány detailnější informace pro pořádání
kongresu, které vzali zástupci RAKTDA na
vědomí a zahájili interní jednání. Kongres
v tomto arabském emirátu se měl uskutečnit
již na podzim roku 2020, z důvodu pandemie
byl však odložen. Jednání byla tímto obnovena,
navrhovaným termínem uspořádání kongresu je
únor roku 2022. Důvodem pořádání kongresu
právě v SAE je výstava EXPO 2020, která však
byla z důvodu pandemie rovněž přesunuta
a v únoru roku 2022 bude stále probíhat.

Profesionálové v cestovním ruchu vyzývají ke zrušení cestovních
restrikcí pro držitele digitálního certifikátu

Legislativa ČR a EU a zprávy z AČCKA

Přes 74 % evropské populace je plně očkováno vakcínou proti COVID-19.
Kateřina Chaloupková (Tisková zpráva AČCKA ze dne 27.10.2021)
Řada mezinárodních profesních asociací z oblasti
cestovního ruchu (ECTAA, ETOA, HOTREC, A4E, ACI, CLIA,
ETC, WTTC ad.) upozorňuje na nutnost zrušit cestovní
omezení pro držitele digitálního certifikátu. S cílem
oživení oboru vyvstává potřeba otevřít mezinárodní cestovní
ruch pro očkované vakcínou proti nemoci COVID-19, nebo
ty cestující, kteří se z nemoci uzdravili či mají negativní test.
Proto by mělo být upuštěno od barevného rozlišení států EU
(dle míry pozitivity) a tzv. bílého seznamu bezpečných třetích
zemí, pro jejichž občany vstupující do EU neplatí cestovní
restrikce (dle MZV ČR země zařazené do zelené kategorie).
Podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC) je v Evropské unii plně očkováno 74,6 %
populace starší 18 let (k 25. 10. 2021) a proces očkování
v celé Evropě nadále pokračuje. V současnosti dochází
k šíření viru COVID-19 na komunitní či lokální úrovni a
lze konstatovat, že dopady pandemie na veřejné zdraví jsou
v rámci EU pod kontrolou.
V této souvislosti oborová a turistická sdružení vítají
probíhající diskuse mezi členskými státy o nutnosti revize
doporučení Rady EU o cestovních omezeních. Rada mimo
jiné zvažuje i aktualizaci kritérií v případě barevné mapy států
a regionů, jež by zahrnovala míru očkování a hospitalizace
obyvatel, a nejen míru pozitivních testů. AČCKA by rovněž
uvítala sjednocení lhůty platnosti jednotlivých testů na
přítomnost nemoci COVID-19 na evropské úrovni, neboť
nyní každý stát uznává rozdílnou platnost antigenního či PCR
testu, které se navíc neustále mění, což cestování v rámci EU
ještě více komplikuje.
Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí
již v minulosti uznalo, že cestovní omezení v EU nemají
významný dopad na snižování přenosu virů a navrhlo přestat
používat systém barevně rozlišených zemí a zaměřit se spíše
na podporu očkování mezi cestujícími. Proto profesní svazy

na evropské úrovni vyzývají k úplnému odstranění
zmíněných barevných map míry pozitivity
v evropských zemích a zrušení cestovních omezení
pro všechny držitele digitálního certifikátu (Digital
COVID Certificate, DCC), bez ohledu na jejich oblast
původu.
Vedoucí představitelé EU by se měli zaměřit na okamžité
obnovení mezinárodní letecké dopravy a zrušení cestovních
restrikcí obhájit úspěchem digitálního certifikátu. Od svého
uvedení na trh v červnu 2021 se certifikát stal velmi rychle
globálním standardem, který v rámci vzájemné uznatelnosti
využívá celkem 27 zemí EU a dalších 16 zemí mimo EU.

Byli jsme při tom...
• AČCKA (K. Chaloupková) se zúčastnila
workshopu s profesními asociacemi k rozpočtu
agentury CzT na rok 2022, a to dne 18. 10. 2021
v novém sídle agentury CzechTourism (Štěpánská
15). Sekretariát vyzval členy incomingové sekce
k předložení návrhů k jednání. Náměty našich
členů byly řediteli J. Hergetovi předány. AČCKA
upozornila zejména na problematiku rozdílného
uznávání první dávky očkování ve Velké Británii
a v ČR pro skupiny studentů ve věku 12-15 let,
vznesla požadavek na osvětovou kampaň
o příznivých dopadech cestování na společnost,
případnou finanční podporu marketinkových
materiálů incomingových agentur v souladu
s požadavky CzT a podpořila nutnost zachování
plánované výše rozpočtu agentury pro rok 2022
ve výši 568 mil. Kč.
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Na novou mutaci viru Omikron čeští cestující zatím nereagují. Během Vánoc
vycestují desítky tisíc Čechů
Kateřina Chaloupková (Tisková zpráva AČCKA ze dne 2.12.2021)
Reakce českých turistů na objevení nové mutace viru
COVID-19 „Omikron“ jsou zatím neutrální. Cestovní
kanceláře nezaznamenávají žádné rušení zájezdů ze strany
klientů ani zvýšené počty dotazů. Naopak předprodeje
letních zájezdů jsou stabilní a k prodejům stále dochází,
neboť Češi věří, že v létě bude situace v Evropě opět klidná.
Nedochází ani ke stornům pobytů na Vánoce a Silvestra, které
Češi nakupovali již od léta. Během vánočního období se letos
do zahraničí vypraví několik desítek tisíc českých turistů.
S rostoucími počty nakažených v ČR však v posledních
14 dnech pozorujeme nižší poptávku obecně, nicméně oproti
loňskému roku jsou celkové prodeje stále vyšší. V současné
době patří mezi nejvyhledávanější destinace Spojené arabské
emiráty díky výstavě EXPO v Dubaji, která je velkým zážitkem,
dále Egypt a Kanárské ostrovy. Z exotických zájezdů vede
Dominikánská republika, Mexiko, Maledivy a Mauritius.
Lyžaři se mohou aktuálně vypravit do Itálie a Francie
(včetně neočkovaných), do Bulharska pouze s dokladem
o očkování či prodělání nemoci, a navíc s testem. Švýcarsko
zavedlo pro Čechy povinnou karanténu a Rakousko
a Slovensko jsou dočasně pro turistické cesty uzavřeny.
V souvislosti s výskytem nové mutace viru se cestovním
kancelářím komplikuje návrat cestujících ze zemí jižní Afriky
kvůli rušení leteckých spojení do těchto zemí. Podle informací

od českých CK samotné poznávací pobyty v zemích JAR
či Namibii probíhají bez problémů. Avšak cestovní kanceláře
momentálně hledají vhodné zpáteční letecké spojení ze zemí
jižní Afriky, ve kterých se nachází několik stovek českých
turistů. Další zájezdy do této oblasti jsou plánovány až na
začátek jara.
Uzavírání některých zemí zahraničním turistům
a okamžité rušení leteckých spojů do/z těchto zemí (např.
Maroko, Izrael, Japonsko ad.) vnímáme jako zbytečnou paniku,
která se podobně objevila v minulosti s výskytem mutace
Delta. Mezinárodní cestování se tím opět ztěžuje. Profesní
evropské asociace v cestovním ruchu již dlouhodobě volají
po zrušení omezení mezinárodního cestování pro držitele
digitálního certifikátu, a především po sjednocení podmínek
vstupu do zemí v rámci Evropy.

Byli jsme při tom...
• Dne 21. 10. se uskutečnilo důležité jednání na
půdě MPO, na kterém AČCKA reprezentoval
R. Škrabánek (dále MPO, MMR, NRB (dříve
ČMZRB), ČAP, ACK). Setkání se týkalo pojištění
CK na českém trhu a pokračování záručního
programu COVID-Záruka CK, jehož vznik již pro
rok 2021 AČCKA iniciovala.Vzhledem k tomu, že
MMR dosud nepředložilo žádné systémové řešení,
zúčastnění se na jednání shodli na prodloužení
programu jako nezbytně nutném kroku pro
zachování existence CK. Kompletní informace
z jednání byla členům zaslána dne 26. 10.
• Celoročně se konala pravidelná jednání
s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Zástupci
MZV jsou empatičtí k problematice cestovního
ruchu, a kromě předávání důležitých informací
také vnímají připomínky AČCKA a snaží se situaci
řešit. Jednání se konala z pravidla ve středu
a sekretariát vždy tentýž den rozeslal
zápis z online setkání. Asociace zdůrazňuje,
že zavádění cestovních restrikcí a nových opatření
s nedostatečným časovým předstihem cestovním
kancelářím a agenturám značně ztěžuje podnikání.
MZV ČR poskytuje asociaci návrh změny
Seznamu zemí dle míry rizika nákazy většinou již
ve čtvrtek před tím, než bude v pátek oficiálně
schválen, aby měli členové AČCKA alespoň
o trochu času více se na změnu podmínek
připravit. Jakékoliv podněty členů k cestovním
restrikcím jsou vítány.
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Zvláštní režim DPH u cestovních služeb: nové povinnosti pro cestovní kanceláře s účinností od 1. 1. 2022
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AČCKA žádá o udělení generálního daňového pardonu
Roman Škrabánek, Kateřina Chaloupková

Na sektor cestovních kanceláří se v současné složité
situaci řítí další povinnosti, které budou mít výrazný
administrativní a také daňový dopad na jejich činnost.
Na základě novely zákona o DPH z roku 2019 nabývají od
1.1.2022 účinnosti nová ustanovení týkající se zvláštního
režimu DPH pro cestovní službu. Díky úsilí AČCKA byla
účinnost příslušných ustanovení oproti původnímu návrhu
alespoň odložena o 2 roky, nicméně od počátku příštího roku
se jimi již budou muset subjekty odvádějící daň ve zvláštním
režimu řídit.
Novela zákona o DPH přináší mj. následující, zcela
zásadní úpravy zvláštního režimu pro cestovní službu (§ 89
zákona):
 z důvodu stávajícího nesouladu českého zákona
s unijní legislativou bude výpočet přirážky cestovní kanceláře
možný pouze za každou jednotlivou cestovní službu, nikoliv
i za zdaňovací období, jak tomu bylo dosud možné;
 z důvodu stávajícího nesouladu českého zákona
s unijní legislativou nebude cestovní služba zahrnující leteckou
přepravu do třetích zemí již zcela osvobozena od DPH, ale
osvobozena bude v poměru odpovídajícímu poskytnutým
službám ve třetí zemi a na území Evropského společenství,
stejně jako je tomu u jiných druhů dopravy;
 důležitá změna pak přichází v návaznosti na nelogické
rozhodnutí Soudního dvora EU z roku 2019, dle kterého
budou mít cestovní kanceláře nově povinnost odvádět DPH
již z přijaté zálohy, ať už na základě skutečně vynaložených
nákladů či podle jejich odhadu, a to formou stanovení
koeficientu pro výpočet základu daně z přijaté zálohy.
Novela zákona o DPH v otázce zvláštního režimu
vychází z judikatury Soudního dvora EU a reaguje na výzvy
a stanoviska Evropské komise, tudíž novým pravidlům
není možné v plné míře zabránit. V legisvakanční době
však na činnost cestovních kanceláří měla zdrcující dopad
celosvětová pandemie. Cestovní kanceláře a agentury byly
v první linii postižených ekonomických subjektů a až těmi
posledními, kteří dostali šanci na částečný a postupný restart.
V roce 2020 cestovní kanceláře realizovaly pouze 10 %
tržeb roku 2019 a v letošním roce 30-50 % svých běžných
tržeb. Doba pandemie rovněž přinesla obrovský tlak na
cash flow cestovních kanceláří, které v současné době čelí
i nekompromisním požadavkům pojišťoven na výrazné
navýšení vázané spoluúčasti při sjednávání zákonného
pojištění pro případ úpadku.
Zavedení nové povinnosti odvádět DPH z přijatých
záloh za cestovní službu představuje pro cestovní kanceláře
a agentury další značnou administrativní zátěž a zejména pak
neúměrný tlak na jejich cash flow v současné bezprecedentní
situaci.V této souvislosti, a také v souladu s Národním plánem

obnovy ČR a principem snížení administrativní zátěže jak
státní správy, tak podniků, požádala AČCKA, s podporou
České unie cestovního ruchu, Alenu Schillerovou, ministryni
financí v demisi, o udělení generálního daňového pardonu
na úhradu zálohové DPH z přijatých plateb na období 20222023. K podpoře stanoviska vyzvala i ministryni pro místní
rozvoj v demisi, Kláru Dostálovou.
Společným cílem vlády ČR a profesních asociací by měla
být podpora podnikání a efektivní výkon státní správy při
výběru daní. Generální daňový pardon by tak předešel
neúměrné administrativní zátěži a dalšímu narušení
již tak oslabeného cash flow cestovních kanceláří,
které se snaží o restart svého podnikání, a z pohledu
státu by neměl žádný dopad na výběr daně v rámci
kalendářního roku.

Byli jsme při tom...
• Dne 7. 12. 2021 proběhlo setkání IATA agentur,
které bylo věnováno především radě APJC
(Agency Programme Joint Council) a aktivitám,
které se konají v rámci APJC. V současné chvíli
je rada APJC společná pro ČR a SR a agentury
odhlasovaly pro ustanovení samostatné rady
APJC pouze pro ČR. Agentury dále hlasovaly pro
to, aby byla i pro nadcházející rok platná dočasná
lokální finanční kritéria (LFC), která zprošťují
agentury od nutnosti dodání auditovaných
finančních výsledků a následného hodnocení
finančních výsledků organizací IATA.Všechna tato
stanoviska budou sdělena IATA na nadcházejícím
setkání APJC, které je plánováno na čtvrtek
9.12.2021. Budou-li odhlasovány změny i v rámci
APJC ostatními zástupci z řad agentur a z řad
leteckých společností, bude uplatnění dočasných
finančních kritérií schváleno na konferenci
PAConf dne 17.12.2021.
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Evropská asociace ECTAA letos oslavila 60 let od svého vzniku
Role cestovních kanceláří a agentur v dnešním hodnotovém řetězci cestovních služeb

Rok 2021 v ECTAA

Kateřina Chaloupková

Od roku 1961, kdy se spojilo prvních 6 asociací
a vytvořilo nadnárodní organizaci, kolektivně zastupující
cestovní kanceláře a agentury v nově vzniklém Evropském
hospodářském společenství, cestovní ruch urazil velký
kus cesty. Dnes ECTAA čítá na 32 členských asociací,
přesahujících hranice Evropy a sdružujících více než 70 000
podniků. Během uplynulých 60 let členové ECTAA rozvinuli
obor cestovní ruch, který umožňuje zákazníkům cestovat
při zajištění informační podpory a kompletního servisu ze
strany cestovních kanceláří a cestovních agentur – plánování,
výběru, rezervace a realizace cestovních služeb.
U příležitosti svého jubilea ECTAA v roce 2021 připravila
řadu aktivit, které jsou organizovány ve spolupráci s Visit
Croatia – preferovanou destinací ECTAA pro rok 2021. Jarní
pololetní setkání asociace se proto uskutečnilo v Záhřebu,
včetně možnosti on-line účasti. Podzimní kongres byl
pořádán v sídelním městě asociace, v Bruselu, a to ve dnech
8.-10.11. 2021, na kterém nechyběla účast AČCKA. Právě
díky strategickému místu konání kongresu se odborného
programu zúčastnili i členové Evropské komise, poslanci
Evropského parlamentu a zástupci Generálních ředitelství
pro růst (DG Grow), mobilitu a dopravu (DG Move)
a spravedlnost (DG Just).
Mezi probíranými tématy nechyběla často skloňovaná
udržitelnost a otázka, jakou do budoucna zvolit strategii
rozvoje cestovního ruchu směrem k flexibilnímu,
udržitelnému a inovativnímu ekosystému a dále důležitost
technologií a zpracování dat v procesu realizace „smart
travel“. Přítomné zajímalo, jakou roli budou hrát cestovní
kanceláře při poskytování garance ochrany spotřebitele
v budoucnu a jak bude zajištěna vyváženost míry ochrany
pro zákazníky cestovních kanceláří a individuální cestující,
zejména v případech insolvence leteckých společností
a dalších poskytovatelů cestovních služeb. Velmi vítanou
prezentací byl vstup belgického
virologa a epidemiologa a rovněž
představení systému výpočtu uhlíkové
stopy při výběru letenky na stránkách
Skyscanner.
Cestovní agentury a touroperátoři
zůstávají ústředním bodem distribuce
a propagace cestování a cestovního
ruchu, jak v oblasti B2B, tak i směrem
ke koncovým zákazníkům a samotným
cestujícím. Činnost zprostředkovatelů
cestovních služeb se v budoucnu
nebude vyvíjet bez komplikací, jak
na kongresu potvrdil eurokomisař pro
spravedlnost Didier Reynders, úroveň
ochrany spotřebitele se v žádném
případě nebude snižovat. Celosvětová
pandemie
nemoci
COVID-19
má obrovský dopad na celý obor
a všechny současné naděje se upínají
k restartu cestování v příštích letech.
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SEZNAM ŘÁDNÝCH ČLENŮ
ALPHABETICAL LIST OF FULL MEMBERS
CK = cestovní kancelář / tour operator
CA = cestovní agentura / travel agent

101 CK Zemek s.r.o.
Ing. Petr Zemek
Mělnická 31		
250 01 Stará Boleslav		
IČ: 636 75 421			
DIČ: CZ636 75 421

(
@
ü
ü
ü
ü
A

+420326912106, +420605252935
info@101ckzemek.cz
www.chorvatskozababku.cz
www.chorvatskoexclusive.cz
www.chorvatskozababku.sk
www.dovolenaslovinsko.com
www.facebook.com/101ckzemek.cz/

Specializace: Jsme touroperátor výhradně pro chorvatský Jadran a vstupujeme do 30.sezóny naší činnosti. Nabízíme celé pobřeží včetně všech ostrovů s širokospektrální nabídkou ubytování.V posledních 5 letech intenzivně nabízíme i pobytu ve Slovinsku. Nabízíme zájezdy, služby a dopravu vlastní, autobusem, vlakem i letecky.

A-Z TOUR s.r.o.
Jaroslav Walczysko		
Staroměstská 592
739 61 Třinec
IČ: 286 38 565			
DIČ: CZ286 38 565

( +420 558 986 800-3
@ ckaztour@centrum.cz
ü www.ckaztour.cz

Specializace: Organizátor poznávacích a pobytových zájezdů, včetně pobytů v termálních lázních

A.ŠA s.r.o.
Ing. Alena Šálová		
V Brance 83			
261 01 Příbram III		
IČ: 016 38 114			
DIČ: CZ016 38 114

( +420 318 637 744
@ ckasa@ckasa.cz
ü www.ckasa.cz

Specializace: sluchově postižení klienti, senioři, rodiny s dětmi

ÁDR-TOUR
Jana Ebenová
Palackého 84
541 01 Trutnov
IČ: 627 15 461
DIČ: CZ655 6012 188

( +420 499 815 568, +420 721 898 615
@ adrtour@adrtour.cz
ü www.adrtour.cz

Specializace: zájezdy s kondičním cvičením, dovolená se psy v ČR i u moře, lázeňské pobyty v ČR a termální lázně na Slovensku,
v Maďarsku a Slovinsku, pobyty + kurzy se psy v Adršpachu

ADRIA DATABANKA, s.r.o.
PhDr. Ladislav Skácal		
Panská 397/2			
602 00 Brno			
IČ: 269 39 207			
DIČ: CZ269 39 207

(
@
ü
A

+420 542 215 267
adria@adriadatabanka.com
www.adriadatabanka.com
www.facebook.com/adriadtb

Specializace: Chorvatsko, Itálie, Rakousko, Slovinsko

34

A

AGENCY INTERBOHEMIA s.r.o.

Klára Boháčková		
Lannova 10		
370 01 České Budějovice
IČ: 260 87 448			
DIČ: CZ260 87 448

(
@
ü
ü
A

+420 387 965 531
agency@interbohemia.cz
www.interbohemia.cz
http://spoluprace.interbohemia.cz
www.facebook.com/agency.interbohemia

Specializace: Chaty a chalupy k pronájmu po celé ČR na letní i zimní dovolenou

A

AGENTURA GO

Ing. Pavel Skyva
Čenětická 3126/1
149 00 Praha 4			
IČ:149 82 838			
DIČ: CZ520 922 024

( +420 281 960 638
@ info@go.cz
ü www.agentura-go.cz

Specializace: prodejce letenek

A

AGENTURA CHATA TOUR s.r.o.

Čestmír Jahn
Ant. Barcala 21
370 05 České Budějovice
IČ: 260 86 794			
DIČ: CZ260 86 794

(
@
ü
A

+420 385 510 191, +420 603 769 067
info@chatatour.cz
www.chatatour.cz
www.facebook.com/chatachalupa

Specializace: pronájem chat, chalup, apartmánů v ČR a zahraničí

AGL travel
Ing. Michaela Vaňková, Ph.D.		
Ploskovická 959/19		
184 00 Praha 8			
IČ: 270 99 407
DIČ: CZ270 99 407

:

(
@
ü
ü
ü
A

+420 222 231 210, +420 602 330 913
rezervace@agltravel.cz
www.agltravel.cz
www.horymore.cz
www.agltravel.com
www.facebook.com/agltravel

Specializace: CK pořádá poznávací, pobytové (Korfu) a lyžařské zájezdy nejen do netradičních destinací: Petrohrad, Gruzie, Arménie a pro náročné turisty: střední Asie,
Bajkal-Sibiř, Mexiko, Jordánsko. Zajišťuje služby pro individuální turisty i firmy: letenky, víza, jízdenky, ubytování. Zájezdy odborné zemědělské, na míru a incentivní.

AGM TRAVEL, spol. s r.o.
Ing. Ivana Novotná
Severozápadní IV. 382/45
141 00 Praha 4 – Spořilov		
IČ: 447 93 740			
DIČ: CZ447 93 740

(
@
@
ü
A

+420 702 050 771, +420 272 761 820
objednavky@agmtravel.cz
i.novotna@agmtravel.cz
www.agmtravel.cz
www.facebook.com/ckagmtravel

Specializace: Plavby po ostrovech Dalmácie; aktivní dovolená nebo relax pro skupiny, firmy a jednotlivce. Kat.A - kompletně klimatizované motorové lodě, kajuty hotelového typu vč. koupelny, kapacita až 38 os. Kat. B - celodřev. motorové lodě, klima ve spol. prostorách, 18 - 30 os.; doprava lux. busem s vlekem na kola; sezóna květen až říjen
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ALENA FRANCOVÁ CA PALMA

Alena Francová
Náměstí Míru 89
568 02 Svitavy
IČ: 601 23 613
DIČ: CZ745 4303 252

(
(
@
ü

+420 608 907 097
+420 461 541 000
palma@ck-palma.cz
www.ck-palma.cz

(
@
ü
ü
A
A

+420 777 212 175
info@ck-kucera.cz
www.ck-kucera.cz
www.poutdolurd.cz
www.facebook.com/ckaleskucerazlin
www.facebook.com/VlakovaPout2014/

Specializace: cestovní agentura

Aleš Kučera
Aleš Kučera
Lazy II 3228
760 01 Zlín
IČ: 702 70 198
DIČ: CZ700 7245 542

Specializace: Pořádání, poutních, pobytových a poznávacích zájezdů. Pořádání wellness víkendů a jednodenních výletů.

Alltraining s.r.o.
Mgr.Vojtěch Beran
U Nádrže 2/618
18200 Praha 8
IČ: 247 59 481
DIČ: CZ247 59 481

(
@
ü
A

+420 777 871 045
vojtech.beran@alltraining.cz
www.alltraining.cz
www.facebook.com/alltraining.cz

Specializace: Cyklistické zájezdy a tréninkové pobyty – výkonnostní cyklistika, cykloturistika

Amico travel s.r.o.
Roman Homola
Žižkova třída 282/39
397 01 Písek – Budějovické Předměstí
IČ: 076 15 621
DIČ: CZ076 15 621

( +420 382 219 325
@ info@amicotravel.cz
ü www.amicotravel.cz

Specializace: Pořádání zájezdů především do Itálie a Chorvatska, poznávacích zájezdů, spolupráce s dalšími CK a provizní prodej

A

ANCHOICE CZ s.r.o.

Martin Krčmář		
Moskevská 55/26
460 01 Liberec			
IČ: 290 57 680			
DIČ: CZ290 57 680

(
@
ü
A

+420 485 110 222, +420 603 201 102
info@anchoice.cz
www.anchoice.cz
www.facebook.com/anchoice

Specializace: Internetový systém pro provizní prodej s unikátní možností přímých online rezervací. Tvorba atraktivních webových
stránek s množstvím účinných nástrojů pro usnadnění každodenní práce.
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APEX TOUR s.r.o.
Luboš Hanus			
Božetice 151		
399 01 Milevsko		
IČ: 260 18 268			

(
@
ü
ü

+420 775 227 544
apextour@apextour.cz
www.apextour.cz
www.hotelyplus.cz

Specializace: relaxační, lázeňské a wellness pobyty v Maďarsku, Slovensku a Česku, nově i ve Slovinsku; pobytové balíčky od 2 nocí;
pobyty v Itálii

APOLLON cestovní kancelář s.r.o.
Alena Simeonidisová
Starobrněnská 3
602 00 Brno
IČ: 292 26 996
DIČ: CZ292 26 996

( +420 777 571 108, +420 542 214 447
@ info@ck-apollon.cz
ü www.ck-apollon.cz
A www.facebook.com/APOLLON-cestovní-kancelář-sro-152391401544999

Specializace: Řecko a řecké ostrovy - letecky, busem z celé ČR, pobyty s vl. dopravou, poznávací zájezdy, aktivní dovolená - cvičení u moře, zájezdy
pro školy a kolektivy, cenově zvýhodněné zájezdy pro seniory 55+, adventní zájezdy, mezinárodní doprava, prodej letenek a jízdenek do Řecka

APULIA IN s.r.o.
Nikola Dimitrovová		
Mendelova 879/5		
149 00 Praha 4 - Háje		
IČ: 284 26 835			
DIČ: CZ284 26 835

( +420 272 940 080, +420 774 673 768
@ apulia@apulia-in.cz
ü www.apulia-in.cz
A www.facebook.com/CkApuliaIn

Specializace: Naše nabídka zahrnuje zejména jižní Itálii, a to exotický region APULIE. Zavítejte na poloostrov SALENTO, kde na Vás čeká křišťálově průzračné Jónské moře
a bílé pláže nebo na zelený poloostrov GARGANO. Navštivte malebná historická městečka jako je Gallipoli, Otranto, Lecce, Santa Maria di Leuca,Vieste, Peschici nebo Alberobell.

AQUARIUS ADRIATIC, s.r.o.
Zuzana Majerová		
Korunní 61			
120 00 Praha 2			
IČ: 267 46 441			
DIČ: CZ267 46 441

(
@
ü
A

+420 222 510 556, +420 222 518 880
info@ck-aquarius.cz
www.ck-aquarius.cz
www.facebook.com/aquariusadriatic

Specializace: Chorvatsko, Bosna a Hercegovina

ARS VIVA spol. s r.o.
PhDr. Zuzana Rybičková
Muchova 9
160 00 Praha 6
IČ: 609 35 171
DIČ: CZ609 35 171

(
@
ü
A

+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz
www.facebook.com/ARSVIVA.cz

Specializace: Zájezdy zaměřené na výtvarné umění, architekturu, archeologii, historii
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Arundel, s.r.o.
PaedDr. Jana Helikarová
Na Vyhlídce 1422
549 01 Nové Město nad Metují
IČ: 035 85 247
DIČ: CZ035 85 247

(
@
ü
A

+420 777 877 820, +420 603 478 009
jana.helikarova@arundel.cz
www.arundel.cz
www.facebook.com/SkolniZajezdyArundel/

Specializace: Cesty za vzděláním. Školní a poznávací zájezdy do Velké Británie. Školní a individuální pobyty s výukou anglického
jazyka. Jazykové a odborné kurzy pro dospělé v EU.

ATLANTIKA, spol. s r.o.
Ing. Monika Faitová, Monika Sailerová
Moravské nám. 14
602 00 Brno
IČ: 253 32 040
DIČ: CZ253 32 040

(
@
ü
A

+420 542 217 718
ck@atlantika.cz. brno@atlantika.cz
www.atlantika.cz
www.facebook.com/ckatlantika

Specializace: pořádání pobytových zájezdů autobusovou či leteckou dopravou, Tuzemsko, Evropa, (Itálie, Chorvatska, letecké zájezdy do Řecka, exotika, zájezdy na míru, poznávací zájezdy, lyžařské zájezdy do Itálie a Rakouska)

AVANTI-TOUR
Ing.Veronika Židová, Ph.D.
Pulická 21
518 01 Dobruška
IČ: 881 01 398
DIČ: CZ865 2043 422

( +420 494 622 328, +420 603 194 291
@ ck@avanti-tour.cz
ü www.avanti-tour.cz

Specializace: pobytové zájezdy, zájezdy za kulturou, adventní jednodenní zájezdy, Chorvatsko, Itálie

A

AVE ZDENKA s.r.o.

Zdeňka Chaloupková		
S. Osovského 34/22		
674 01 Třebíč			
IČ: 276 66 662			

( +420 568 840 010
@ ave@avezdenka.cz
ü www.chorvatsko-ave.cz

Specializace: pobytové zájezdy, Chorvatsko

BCD TRAVEL CZECH REPUBLIC s.r.o.
Marko Vidic
Olivova 2096/4
110 00 Praha - Nové Město
IČ: 251 22 401
DIČ: CZ251 22 401

( +420 224 500 010
@ sales@bcdtravel.cz
ü www.bcdtravel.cz

Specializace: prodej letenek, služební cesty, zájezdy za golfem do celého světa, prodej zájezdů německých operátorů DER TOUR,
TUI a českých CK
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best tour liberec s.r.o.
Jiří Ulmann
ul. 5 května 61
460 01 Liberec
IČ: 287 12 978
DIČ: CZ287 12 978

( +420 485 148 174, +420 603 365 939
@ info@best-tour.cz
ü www.best-tour.cz

Specializace: Cestovní kancelář se orientuje na pobytové a poznávací zájezdy s lehkou turistikou především do Rakouska a Itálie.
Naše nabídka pravidelně obsahuje i exotické zájezdy. Pořádáme zájezdy pro kolektivy i individuální cestovatele

BOHEMA REISEN
Hana Čechová				
Na Spálence 346/26
400 01 Ústí nad Labem			
IČ: 432 20 215			

( +420 723 802 840
@ info@bohemareisen.cz
ü www.bohemareisen.cz

Specializace: Chorvatsko - Brela, Baška Voda, Promajna, Makarská, Tučepi. Francie - lyže: Risoul, Valmeinier, Val Cenis, Praloup,
La Rosiere, Les 2 Alpes, Chamrousse, Les Sybelles

BON TON, s.r.o.
Ing. Petr Kraus, jednatel
Masarykovo náměstí 17		
753 01 Hranice
IČ: 253 90 589
DIČ: CZ253 90 589

(
@
ü
ü
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+420 581 605 080, +420 604 252 146
bontonck@bontonck.cz
www.bontonck.cz
www.ckbonton.cz
www.facebook.com/ckbonton

Specializace: Bulharsko, Řecko a řecké ostrovy, Chorvatsko a Černá Hora, Itálie, Španělsko, Madeira, Maďarsko, Slovensko a pobyty v ČR, Slovinsko, poznávací zájezdy v
Evropě i zámoří – Srí Lanka, Kuba, Nepál, Nový Zéland,Austrálie, Indie – Goa, SAE, Dubai, Izrael, Gruzie,Arménie, mezinárodní doprava, speciální nabídky pro skupiny a školy

A

BON TRAVEL

Jitka Hofmanová
Nuselská 419/92
140 00 Praha 4
IČ: 061 60 859			
DIČ: CZ061 60 859

(
@
ü
A

+420 704 225 477
info@bontravel.cz
www.bontravel.cz
www.facebook.com/bontravel.cz

Specializace: více než 25 let zkušeností v cestovním ruchu – nechte si poradit od těch, kteří znají a nabízejí kvalitní služby za
korektní ceny, nechte si doporučit od těch, pro které je služba zákazníkům vášní i posláním

BULGARIATOUR spol. s r.o.
Pavel Malacha
Vinohradská 34/30
120 00 Praha 2
IČ: 417 51 434
DIČ: CZ417 51 434

(
@
ü
A

+420 222 516 777, +420 777 870 255
info@bulgariatour.cz
www.bulgariatour.cz
www.facebook.com/ckbulgariatour/

Specializace: Letecké pobytové zájezdy do Bulharska – celé černomořské pobřeží a Řecka – ostrov Thassos a Kréta. Odlety z Prahy, Brna, Ostravy
a Pardubic. Zájezdy vlastní dopravou. Zájezdy na míru.Víkendy u moře. Prodej letenek a pojištění. Aktivní dovolená, zájezdy pro seniory.
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CA Benefit Plus

Mgr. Aneta Haasová
Doudlebská 5		
140 00 Praha 4 - Nusle			
IČ: 270 69 770
DIČ: CZ 270 69 770

( +420 227 272 540
@ zajezdy@benefit-plus.cz
ü https://zajezdy.benefit-plus.cz/

Specializace: CA Benefit Plus se specializuje na prodej zájezdů od rakouských a německých CK. CA nabízí také pobytové zájezdy v nejoblíbenějších evropských destinacích, ale i exotickou dovolenou, pobyty v ČR, lázeňské pobyty a v zimě lyžařské zájezdy s vlastní dopravou

CAMPANATOUR s.r.o.
Mgr. Jan Zeman
Brnířov 72
345 06 Kdyně				
IČ: 626 19 012				
DIČ: CZ626 19 012
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+420 379 420 220
+420 604 200 252, +420 604 219 466
campana@campana.cz
www.campana.cz
www.facebook.com/campanatour

Specializace: Francouzská Polynésie (www.tahiti.cz), Indický oceán (www.indickyocean.cz), Karibik (www.antily.cz), Mexiko (www.cancun.cz),
Venezuela (www.venezuela.cz), Kostarika (www.kostarika.cz), Austrálie a Nový Zéland (www.anz.cz), Jordánsko (www.jordansko.cz)
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Cé Ká SERVIS s.r.o.

Ing. Ilona Novozámská			
Kotlářská 53				
602 00 Brno				
IČ: 494 48 404			
DIČ: CZ494 48 404

( +420 549 255 259
@ ck.servis@seznam.cz
ü www.ckservis.cz

Specializace: prodej zájezdů osvědčených touroperátorů, ubytování v Brně

Cestovní kancelář Afrodita s.r.o.
Vendula Košatová
Karla Engliše 3221/2
150 00 Praha 5
IČ: 246 97 966
DIČ: CZ246 97 966
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+420 222 210 670
zajezdy@ckafrodita.cz
www.ckafrodita.cz
www.facebook.com/ckafrodita1

Specializace: zájezdy na Severní Kypr, Karpathos a Krétu, rodinné dovolené, pobyty pro seniory i aktivní dovolená s možností
cvičení

Cestovní kancelář CK2 s.r.o.
Adam Gebauer
Kafkova 10		
160 00 Praha 6				
IČ: 077 76 241
DIČ: CZ077 76 241
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+420 224 313 161
recepce@ck2.cz
www.ck2.cz
www.facebook.com/CK2.cz

Specializace: zajišťujeme skupinové zájezdy – zejména pro školní kolektivy, rodiny s dětmi a seniory. Belgie, Česká republika, Itálie, Maďarsko,
Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko,Velká Británie
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Cestovní kancelář JANA s r.o.
Jana Vaňková				
Hazlov 364
351 32 Hazlov		
IČ: 271 21 241				
DIČ: CZ271 21 241
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+420 354 438 056, +420 602 138 306
info@ckjana.cz
www.ckjana.cz
www.facebook.com/ckjanacheb

Specializace: Pořádání pobytových zájezdů do Chorvatska našimi vlastními autobusy. Nabídka ubytování v Chorvatsku vlastní
dopravou. Pořádání adventních zájezdů do Německa. Zajišťování přepravy osob vlastními autobusy.

Cestovní kancelář LUDOR, spol. s r.o.
Tomáš Orel				
Těšnov 1059/1
110 00 Praha 1		
IČ: 255 74 680				
DIČ: CZ255 74 680
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+420 518 334 983
info@ludor.cz
www.ludor.cz
www.ludor.sk
www.e-wlochy.pl
www.facebook.com/dovolenavitalii

Specializace: Itálie, Rakousko, Španělsko, léto, zima, cyklozájezdy

Cestovní kancelář MTM tour s.r.o.
Lenka Malurová
Čs. Armády 86/10
571 01 Moravská Třebová
IČ: 288 14 622
DIČ: CZ288 14 622
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+420 461 316 303, +420 733 133 755
ck@mtmtour.cz
www.mtmtour.cz
www.facebook.com/mtmtour

Specializace: Slovensko - termály Podhájska (celoročně autobusem), Řecko, Chorvatsko (pobřeží u Národního parku, turistika)

Cestovní kancelář NOVA s.r.o.
Ing. Milena Vančurová
Velká Michalská 184/1
669 02 Znojmo
IČ: 261 20 925
DIČ: CZ261 20 925
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+420 515 221 383, +420 515 223 099
+420 603 482 741
office@cknova.cz
www.cknova.cz
www.facebook.com/CKNovaZnojmo

Specializace: pobytové a poznávací zájezdy do celého světa; zájezdy do exotických zemí; pobytové a poznávací zájezdy pro školní skupiny; studentské pobyty v Austrálii, na Novém Zélandu a v Anglii; agenturní prodej pobytů s výukou jazyků po celém světě; pobyty v ČR – Penzion NOVA

Cestovní kancelář NYKAR s.r.o.
Pavel Kárný
Kubánské náměstí 1391/11
100 00 Praha 10
IČ: 257 07 833
DIČ: CZ257 07 833
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+420 222 722 725
nykar@nykar.cz
www.nykar.cz
www.facebook.com/ostrovcres

Specializace: pobytové zájezdy na ostrově Cres v Chorvatsku
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Cestovní kancelář Praděd
Aleš Valnoha				
Valová 268/2
789 01 Zábřeh
IČ: 074 94 645				
DIČ: CZ074 94 645
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+420 583 455 596
ckpraded@ckpraded.cz
www.ckpraded.cz
www.facebook.com/ckpraded

Specializace: vojensko-historické a železniční zájezdy po Evropě a USA (vojenská a železniční muzea, bojiště, lodě, letadla, vlaky); zájezdy za horskou turistikou na Slovensku, za odpočinkem do lázní ve Slovinsku, na běžkách po českých horách nebo za nákupy do Polska

Cestovní kancelář S.E.N., s.r.o.
Petra Drobilíková
Korunní 79
130 00 Praha 3
IČ: 485 34 293
DIČ: CZ485 34 293
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+420 224 250 138, +420 608 482 877
cksen@cksen.cz
www.cksen.cz
www.facebook.com/cestovkasen

Specializace: exotické poznávací zájezdy do celého světa; zájezdy na míru

CESTOVNÍ KANCELÁŘ ZÁJEZD, s.r.o.
Lenka Malíková				
Slunná 10
664 51 Šlapanice
IČ: 058 81 897
DIČ: CZ058 81 897
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+420 777 197 768
info@ck-zajezd.cz
www.ck-zajezd.cz
www.facebook.com/cestovnikancelarzajezd

Specializace: Kratší zájezdy zejména pro školní kolektivy do okolních států i po ČR.

CK ERBIA
Ing. Radmila Blažíková			
Františkánská 7				
602 00 Brno				
IČ: 620 93 738				
DIČ: CZ685 4221 396
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+420 542 214 140, +420 603 487 831
erbia@ckerbia.cz
www.ckerbia.cz
www.ckerbia.eu
www.facebook.com/ckrebia.cz

Specializace: Itálie a italské ostrovy, Česká republika

CK ETI s.r.o.
Ing.Veronika Toušková
Krakovská 7
110 00 Praha
IČ: 059 23 697
DIČ: CZ059 23 697
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+420 272 011 311
info@ck-eti.cz
www.cketi.cz
www.facebook.com/ETIceskarepublika

Specializace: Express Travel International je německá cestovní kancelář s českým zastoupením se sídlem v Praze; specialista na
Egypt s vlastní sítí hotelů Red Sea Hotels; působí v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Maďarsku, Slovensku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku
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CK EVA ŠULCOVÁ, s.r.o.
Liana Šulcová				
Veleslavínská 39/48			
162 00 Praha 6 - Veleslavín		
IČ: 273 07 034				
DIČ: CZ273 07 034
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+420 487 761 001, +420 774 744 017
info@ckevasulcova.cz
www.ckevasulcova.cz
www.facebook.com/ckevasulcova

Specializace: Specialista na Caorle - Itálie. Prodloužené víkendy u moře.Autobusové zájezdy na krátkodobé pobyty k moři (2/3/4/5 nocí), klasické týdenní pobyty, prodloužené pobyty (9/11/14 nocí). Odjezdy z ČR každou středu, pátek a neděli (květen - září). Hotely a apartmány všech cenových kategorií. Stravování česko-italská kuchyně.Výlety.
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CK HIMALAYA s. r.o.

Ing. Josef Šimůnek, Ing. Pavlína Housová
Heydukova 1219/14
180 00 Praha 8
IČ: 024 41 241
DIČ: CZ024 41 241
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+420 604 269 045, +420 777 042 107
Josef.simunek@himalaya8000.com
www.ckhimalaya.com
www.facebook.com/ckhimalaya

Specializace: Vysokohorská turistika, treky, expedice, výukové kurzy, akce vedené horskými vůdci. Skialpinismus, freeride, heliskiing, lezení
ledů, lezení ve skalách i v horách, výstupy v Alpách.Vše pod vedením horských vůdců s mezinárodním certifikátem UIAGM.

CK HOŠKA TOUR
Lubomír Hoška				
Nám. K. V. Raise 160			
507 81 Lázně Bělohrad			
IČ: 435 18 621				
DIČ: CZ540 5100 129
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+420 605 337 570, +420 493 792 520
hoska-tour@hoska-tour.cz
www.hoska-tour.cz
www.czechwalks.com
www.zajezdynazakazku.cz
www. zajezdy-skoly.cz
www.facebook.com/hoskatour

Specializace: Působíme od roku 1991. Pohodové poznávací zájezdy do známých i neobjevených koutů Evropy, Nenáročná pěší turistika i vysokohorská turistika do nejkrásnějších Evropských hor. Cykloturistické zájezdy. Zájezdy pro školy. Pořádáme i jednodenní nebo adventní zájezdy. Působíme v ČR i jako touroperátor pro klienty z celého světa.

CK IRÍNY TOURS, spol. s r.o.
Sotira Korecká Margaritopulu
Střelecká 100				
261 01 Příbram II			
IČ: 498 27 677				
DIČ: CZ498 27 677
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+420 602 287 325, +420 318 620 542
info@iriny-tours.cz
www.iriny-tours.cz
www.autem-do-recka.cz
www.facebook.com/ck.iriny.tours

Specializace: CK IRÍNY TOURS spol. s r.o. s tradicí již od roku 1991 je specialista na Řecko – Olympskou riviéru, letoviska Leptokárie a Neos Panteleimonas. Nabízí krát-

kodobý a dlouhodobý pronájem ubytování v penzionu Billis-Margarita Rooms a dalších, zájezdy letecky, autokarem, kombinovaně. Profesionální servis, znalost místního prostředí.

CK KM TRAVEL
Jana Vogeltanzová
Dolní Valy 4
695 01 Hodonín
IČ: 136 90 558
DIČ: CZ 136 90 558
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+420 518 340 200
centrala@kmtravel.cz
www.kmtravel.cz
www. facebook.com/kmtravel1

Specializace: Léto, Chorvatsko, Itálie, Řecko, Bulharsko
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CK PAVEL HÉGR – ČESTYL
Jiří Hájek
Cacovická 60
614 00 Brno
IČ: 658 52 648
DIČ: CZ721 1183 793

( +420 542 321 324
@ cestyl@cestyl.cz
ü www.cestyl.cz

Specializace: Naše CK se zaměřuje na lyžařské zájezdy, pobyty v Rakousku a pobyty v termálních lázních Rakouska, Slovinska
a Maďarska.

CK POZNÁNÍ s.r.o.
Jiří Erben					
Palackého tř. 2744				
530 02 Pardubice				
IČ: 043 82 463
DIČ: CZ043 82 463
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+420 466 535 401, +420 722 921 734
poznani@poznani.cz
www.poznani.cz
www.poznani.sk
www.poznavacie-zajazdy.sk
www.facebook.com/poznani.cz
Specializace: Aktivní dovolená do hotelu i pod stan, poznávací zájezdy s turistikou a cykloturistikou, poznávací pobyty, pohodové
týdny v Alpách, daleké poznávací cesty do celého světa

CK PREMIUM	
Markéta Trčková
Cíglerova 1084/20
198 00 Praha 9
IČ: 492 60 693
DIČ: CZ725 1070 277

(
@
@
ü
A

+420 222 967 060, +420 603 109 244
info@ckpremium.cz
ckpremium@volny.cz
www.ckpremium.cz
www.facebook.com/ckpremium

Specializace: Cestování podle přání pro individuální turisty, rodiny s dětmi, skupiny a firemní klientelu. Pobytové a poznávací zájezdy
do Exotiky, zejména Asie, Střední a Jižní Ameriky, zprostředkování ubytování, dopravy, víz a dalších služeb cestovního ruchu

CK ROYAL, NINA MARŠÍKOVÁ
Nina Maršíková
Kozičín 5
261 01 Příbram
IČ: 766 43 077
DIČ: CZ845 2233 086
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+420 777 898 967
info@ckroyal.cz
www.ckroyal.cz
www.facebook.com/zajezdyroyal

Specializace: Specializujeme se na vzdělávací a poznávací pobyty pro školy zejména do Velké Británie

CK Saturn s.r.o.
Helena Bečková				
Karla IV. 416/14
370 01 České Budějovice			
IČ: 066 58 628
DIČ: CZ066 58 628
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+420 380 427 820
cksaturn@cksaturn.cz
www.cksaturn.cz
www.facebook.com/saturnck

Specializace: Pobytové zájezdy do Chorvatska, Itálie, Španělska, poznávací výlety a zájezdy, relaxační pobyty do maďarských
termálních lázní, cykloturistika
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BALTSKÉ MOŘE, MIELNO, POLSKO
Autokarem z Brna, Jihlavy a Prahy
Termín: 07.08. – 14.08.2022

Cena 13 950 Kč

V ceně zájezdu je: Ubytování – 4* hotel Wellness
Medical Spa Unitral Mielno, doprava zájezdovým
autokarem, polopenze – snídaně a večeře formou bufetu,
volný vstup do Wellness areálu včetně saun a bazénu se
solí z Mrtvého moře, 2x výlet autobusem, průvodce CK.

BALTSKÉ MOŘE, MIEDZYWODZIE,
Autokarem z Brna, Jihlavy a Prahy
Termín: 24.07. – 31.07.2022

Cena 11 950 Kč
V ceně zájezdu je: Ubytování – 3* rekreační komplex
Morski Park, Miedzywodzie, doprava zájezdovým
autokarem, polopenze – snídaně a večeře formou bufetu,
využívání venkovního bazénu a vybavení střediska,
2x výlet autobusem, průvodce CK.

.cz

CK A-Z TOUR, tel: 558 986 800-2, www.ckaztour.cz

CK SCHOLARE, s.r.o.
Mgr. Karel Uličný
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno
IČ: 034 90 424
DIČ: CZ034 90 424

( +420 606 418 971
@ info@ckscholare.cz
ü www.ckscholare.cz

Specializace: zájezdy pro školy, Francie, Itálie,Velká Británie

CK TEEway Monika Grohová
Monika Grohová
R. Frimla 859
541 01 Trutnov
IČ: 027 30 251
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+420 776 608 805
info@teeway.cz
www.teeway.cz
www.facebook.com/ckteeway

Specializace: Cestovní kancelář se specializuje na pořádání školních zájezdů – ať už poznávacích, adventních nebo s výukou do
evropských zemí. Mottem cestovní kanceláře je Travel, Education, Experience neboli Cestování, vzdělání, zážitek.

CK TRIPLO
Jan Pavelka
Sukova Třída 1556
530 02 Pardubice
IČ: 015 28 521
DIČ: CZ015 28 521
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+420 607 572 743
info@triplo.cz
www.triplo.cz
www.facebook.com/cktriplo

Specializace: CK Triplo nabízí zájezdy do evropských destinací a to jak na prodloužené víkendy, tak letní či zimní pobyty. Rovněž
nabízíme výhodné zájezdy pro skupiny.

CK VALAŠKA spol. s r.o.
Miroslav Hořanský
Bystřička 342
756 24
IČ: 465 80 051
DIČ: CZ465 80 051
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+420 605 814 427
ckvalaska@ckvalaska.cz
www.ckvalaska.cz
www.facebook.com/ckvalaska.cestovnikancelar

Specializace: pobytové zájezdy, poznávací zájezdy, aktivní dovolená, zájezdy za kulturou, lázeňské a léčebné pobyty

CK-LÁZNĚ.CZ
Petra Kalců
Břeclavská 700
691 44 Lednice				
IČ: 292 40 948				
DIČ: CZ292 40 948
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+420 724 880 242
info@ck-lazne.cz
www.ck-lazne.cz
www.facebook.com/cklaznecz

Specializace: lázeňské a wellness pobyty na Moravě a v Lednicko-valtickém areálu; jsme profesionálové v oboru lázeňství a wellness a poradíme Vám s výběrem správného pobytu dle požadavků
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CK-OK.cz, s.r.o.
Ondřej Kafka
Nad Potůčkem 329
463 12 Šimonovice
IČ: 031 38 020
DIČ: CZ031 38 020

( +420 777 106 546
@ info@ck-ok.cz
ü www.ck-ok.cz

Specializace: V letních měsících poznávací a cyklozájezdy po Evropě, v zimních měsících lyžařské zájezdy Rakousko a Itálie – vše
pro uzavřené skupiny (školy, skupiny přátel atd.)

COLOR TRAVEL s.r.o.
Petr Liška
Zimákova 413/7
149 00 Praha 4
IČ: 261 49 150
DIČ: CZ261 49 150

( +420 272 657 734, +420 606 617 307
@ info@colortravel.cz
ü www.colortravel.cz

Specializace: pobytové zájezdy Itálie, Chorvatsko, Francie a Rakousko v létě; lyžařské zájezdy Rakousko, Itálie; ubytování pro skupiny po celé Evropě

CONSULTOUR s.r.o.
Ing. Tomáš Král
Vinohradská 1595/31
120 00 Praha 2
IČ: 259 59 832
DIČ: CZ259 59 832
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+420 491 202 122
info@consultour.cz
www.consultour.cz
www.e-lagodigarda.cz
www.ukrale.cz

Specializace: Pobyty po celé Itálii včetně ostrovů, zájezdy k moři, agroturistika, wellness pobyty. Lyžařské zájezdy do všech středisek a prodej skipasů, free ski lyžování.
Letní Dolomity, MTB a cykloturistika. Specializace na ubytování na Lago di Garda. Nabídka zkrácených pobytů. Incoming do celé ČR, vlastní ubytovací kapacity v Českém ráji.
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CRUISE & TRAVEL s.r.o.

Diana Baldwinová				
Rumunská 1
120 00 Praha 2
IČ: 051 15 728
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+420 222 074 104, +420 603 172 604
info@cruiseandtravel.cz
www.cruiseandtravel.cz
www.facebook.com/cruiseandtravel.cz

Specializace: Oficiální zastoupení 5* amerických lodních společností Royal Caribbean International, Celebrity Cruises a Azamara Club Cruises pro Českou republiku. 13 let osobních zkušeností a nabídka jejich okružních plaveb po celém světě včetně největších lodí světa.Také lze nabídnout jiné lodní společnosti i vyšších tříd.

CRUISE PLUS s.r.o.
Josef Svoboda
Matějská 2379/24
160 00 Praha 6
IČ: 033 38 860
DIČ: CZ033 38 860
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+420 602 641 058
info@cruiseplus.cz
www.cruiseplus.cz
www.facebook.com/lodnizajezdy

Specializace: lodní plavby (Středozemí, Karibik, norské fjordy atd.) a expediční plavby (Aljaška, Galapágy), plavby spojené s golfem,
převážně v Perském zálivu
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ČiLe s.r.o. - LENKA ČÍŽOVÁ
Lenka Čížová
Rybník 224
560 02 Česká Třebová
IČ: 065 63 431
DIČ: CZ065 63 431
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+420 777 025 093, +420 774 944 051
info@ck-cile.cz
www.ck-cile.cz
www.ubytovani-alpy.com
www.zazitkovecesty.cz
www.facebook.com/skisafari

Specializace: autobusové poznávací zájezdy, pobytové poznávací zájezdy, lyžařské zájezdy, adventní zájezdy, ubytování v Alpách

ČSAD TIŠNOV, spol. s r.o.
Ing. Bohuslav Juračka
Červený Mlýn 1538			
666 01 Tišnov				
IČ: 469 05 952				
DIČ: CZ469 05 952
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+420 549 121 144
ck-brno@csad-tisnov.cz
www.csad-tisnov.cz
www.travelclubck.cz
www.facebook.com/cktravelclub

Specializace: pobytové a poznávací zájezdy, autobusová doprava

DAEN s.r.o.
Ing. Jana Kurková
Daliborova 161/26
102 00 Praha 10 – Hostivař
IČ: 611 68 807
DIČ: CZ611 68 807
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+420 223 008 085, +420 800 230 230
+420 604 221 211
daen@daen.cz
www.daen.cz
https://letemsvetem.daen.cz
www.facebook.com/ck.daen

Specializace: Cestovní kancelář DAEN působí na trhu cestovního ruchu již od roku 1994. Naším standardem je individuální
přístup k požadavkům každého z Vás s cílem doporučit Vám vždy dovolenou „šitou na míru“.

A

DAK TRAVEL PRAGUE

Veljko Dakić				
K Rotlevu 631
254 01 Jílové u Prahy			
IČ: 048 24 661			
DIČ: : CZ621 2011 784
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+420 602 290 607, +420 723 062 573
dakic@volny.cz
info@daktravel-prague.com
www.daktravel-prague.com

Specializace: incoming - kompletní servis, Praha a celá ČR. Incentivní a kongresová turistika, firemní akce

DATOUR s.r.o.
( +420 466 413 650
Ing. Dana Kozáková			
@ datour@datour.cz
Kpt. Bartoše 499
ü www.datour.cz
530 09 Pardubice - Polabiny
ü www.rakousko-dovolena.cz
ü www.korfu-lefkada.cz
IČ: 260 02 311				
ü www.seniorikmori.cz
DIČ: CZ260 02 311
A www.facebook.com/ckdatour
Specializace: Rakousko - pobytové i poznávací zájezdy; Itálie - pobytové; Maďarsko - termální lázně - pobytové; pobyty ve městech Polsko, Německo, Rakousko; Španělsko zájezdy pro seniory 55+; adventní jednodenní i vícedenní zájezdy
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DDS TOUR s.r.o.

Mgr. Ondřej Pastrňák		
Josefská 425/25		
602 00 Brno				
IČ: 479 12 618				
DIČ: CZ479 12 618
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+420 542 215 662-3
info@ddsbrno.cz
www.chaty-chalupy-dds.cz
www.ddstour.cz
www.facebook.com/ddstour

Specializace: individuální turistika, ubytování v chatách a apartmánech v ČR a SR

A

DOBRODOŠLI – Eliška Lejsková

Eliška Lejsková				
Nad Borešovou 805
664 01 Bílovice nad Svitavou
IČ: 687 62 011				
DIČ: CZ766 0023 811
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+420 774 227 711
info@dobrodosli.cz
www.dobrodosli.cz
www.facebook.com/dobrodosli.cz

Specializace: ubytování v Chorvatsku

EichlerBUS s.r.o.
Vladimír Hačecký
Zahradní 314
257 26 Divišov
IČ: 274 42 667
DIČ: CZ274 42 667
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+420 317 855 350
zajezdy@eichlerbus.cz
www.eichlerbus.cz
www.eichlerbus.com
www.facebook.com/eichlerbussro

Specializace: Dopravní a cestovní kancelář působící na trhu od roku 1991. Nabízíme přepravu vlastními luxusními autobusy s kapacitou až 79 osob.
Pořádáme poznávací zájezdy, pobytové a relaxační zájezdy, adventní zájezdy, lyžařské zájezdy, pobytové zájezdy do maďarských termálních lázní Harkány.

ELECTRA TOURS s.r.o.
Maria Zisi				
Jungmannova 12				
110 00 Praha 1				
IČ: 261 20 917				
DIČ: CZ261 20 917
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+420 222 522 429, +420 222 517 889-90
info@electratours.cz
www.electratours.cz
twitter.com/electratours
www.facebook.com/electratours

Specializace: Řecko - pobytové zájezdy, zájezdy pro seniory, eurovíkendy, svatební cesty

Elixír Tours s.r.o.
Olga Huspeková
Holšická 1327				
190 16 Praha 9				
IČ: 290 26 270				
DIČ: CZ290 26 270
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A

+420 603 447 755
olga.huspekova@elixirtours.cz
www.elixirtours.cz
www.elixiractive.cz
www.facebook.com/elixirtours
www.facebook.com/elixiractive

Specializace: CK Elixír tours se specializuje na exotické zájezdy, zejména na ostrovy v Indickém oceánu – Seychely, Mauricius a Maledivy. Organizuje svatby na pláži a svatební cesty. Pořádá aktivní a zážitkové pobyty v ČR i v zahraničí a víkendové sportovní pobyty
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ERIKA TOUR
Stanislav Kousal			
Špidlenova 442				
513 01 Semily				
IČ: 135 71 231				
DIČ: CZ410 703 049

( +420 481 623 637, +420 604 366 379
@ erika@erikatour.cz
ü www.erikatour.cz

Specializace: poznávací zájezdy po Evropě, vybraných zemích celého světa (exotika) i po ČR, poznávání s lehkou turistikou nebo naopak s relaxací v lázních či u moře;
pobytové zájezdy do Chorvatska, Itálie, Maďarska, Slovinska, na Slovensko a do českých a slovenských lázní; lyžařské zájezdy – Itálie, Rakousko; vlastní autobusová doprava a penzion

ESO TRAVEL a.s.
Ing. Tomáš Cikán		
Korunovační 22			
170 00 Praha 7				
IČ: 279 57 039				
DIČ: CZ279 57 039
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+420 233 377 711
info@esotravel.cz
www.exotika.cz
www.esotravel.cz
www.facebook.com/esotravel

Specializace: exotika - Amerika, Asie, Afrika, Austrálie

A

EURASIA TRAVEL s.r.o.

Shasha Zhang,Yanping Li
Slezská 1
120 00 Praha 2
IČ: 279 55 168
DIČ: CZ279 55 168

( +420 773 676 637
@ info@eurasia.cz
ü www.eurasia.cz

Specializace: outgoing, incoming, letenky, obchodní cesty

EXIM TOURS a.s.
Petr Kostka
Babákova 2390/2
148 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 45312974
DIČ: CZ45312974
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+420 255 787 787
peceozakazniky@exim.cz
www.eximtours.cz
www.facebook.com/eximtours

Specializace: cestovní kancelář s obecným zaměřením

EXPERITOUR
Ondřej Zíka
Korunní 1295/55
120 00 Praha 2
IČ: 242 21 414
DIČ: CZ242 21 414
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+420 721 591 696
info@experitour.cz
www.experitour.cz
www.facebook.com/experitour

Specializace: Řecko, Bulharsko, Rumunsko, Makedonie, Jamajka
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EXTREM SPORT s.r.o.
Monika Ničová
Jihlavská 821/74
140 00 Praha 4
IČ: 252 33 793
DIČ: CZ252 33 793
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+420 603 235 066
+420 261 263 811
info@extrem-sport.cz
www.extrem-sport.cz
www.alpynaden.cz

Specializace: prodej lyžařských pobytových zájezdů do Rakouska pro jednotlivce a školní lyžařské skupiny letní pobyty v Rakousku
převážně pro jednotlivce, ale i pro školní pobyty nebo skupiny

A

fast travel s.r.o.

Ing. Chokri Kriaa
Bellova 124/22
109 00 Praha
IČ: 043 91 942

( +420 728 978 767
@ info@fasttravel.cz
ü www.fasttravel.cz

Specializace: internetová cestovní agentura – zprostředkování prodeje zájezdů českých cestovních kanceláří

FEDE, s.r.o.
Yvetta Federici				
Na Příkopě 853/12 (Pasáž Černá růže)
110 00 Praha 1
IČ: 649 39 308				
DIČ: CZ649 39 308
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+420 237 839 101-6, +420 603 466 390
fede@fede.cz
www.fede.cz
www.facebook.com/ck.fede

Specializace: letní pobytové zájezdy a pobyty v atraktivních lokalitách Itálie, Chorvatska, ostrov Madeira, lyžařské zájezdy do Dolomitů, široké spektrum ubytování, pobytové a poznávací zájezdy, cyklozájezdy

fISCHER
Jan Bezděk
Babákova 2390/2
148 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 26141647
DIČ: CZ699003312
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+420 800 12 10 10
info@fischer.cz
www.fischer.cz
www.facebook.com/FISCHER.CZ

Specializace: cestovní kancelář s obecným zaměřením

FOR-LINE TOUR s.r.o.
Ivana Formanová			
Dominikánské nám. 8
602 00 Brno
IČ: 479 03 104				
DIČ: CZ479 03 104
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+420 515 915 290, +420 603 189 147
tour@forline.cz
www.forline.cz
www.ravascletto.cz, www.piancavallo.cz
www. fornidisopra.cz,
www.bibione-italie.cz
www.facebook.com/ck.forline

Specializace: Letní pobytové zájezdy do Itálie a Chorvatska, lyžařské zájezdy do Itálie, Rakouska a Slovinska, aktivní dovolená
na horách nejen v zimě- Itálie a Slovinsko
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FUN EXPRESS
Ing. Hana Průšová
Cihlářská 1021/15
602 00 Brno
IČ: 255 13 729
DIČ: CZ255 13 729

( +420 548 535 715, +420 604 239 891
@ servis@funexpress.cz
ü www.funexpress.cz

Specializace: především firemní a kongresová klientela – zajištění akcí na klíč, stejně tak pro individuální a soukromé klienty, to vše v širokém spektru služeb

A

FUN IN PRAGUE, s.r.o.

Ing. Hana Stündlová			
Jana Růžičky 1143
148 00 Praha 4				
IČ: 274 48 631				
DIČ: CZ274 48 631

( +420 723 015 242
@ head@funinprague.eu
ü www.funinprague.eu

Specializace: Incoming z celého světa. Aktivity pro jednotlivce, skupinovou i firemní klientelu, procházky Prahou, výlety na lodích,
večeře s představením, sportovní aktivity, muzea, zážitková turistika, programy na míru, teambuildingy

GEOPS – CESTOVNÍ KANCELÁŘ, s.r.o.
Mgr. Jana Roztočilová			
Šternberkova 1357/10		
170 00 Praha 7				
IČ: 256 33 261				
DIČ: CZ256 33 261
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+420 266 710 104, +420 737 915 107
geops@geops.cz
www.geops.cz
www.poznavaci-zajezdy.geops.cz
www.adventy.cz
www.facebook.com/geopscz

Specializace: Cesty za poznáním, uměním, přírodou a zážitkem. Poznávací zájezdy, relaxace v termálních lázních, pohodové týdny v horách,
pobyty u moře s výlety, daleké cesty za poznáním, vlakové zájezdy a zájezdy pro kolektivy, zážitkové zájezdy na slavnosti, za gastronomií a vínem.

GEOVITA s.r.o.
Magda Tobolová
Masarykova Třída 885/34
772 00 Olomouc
IČ: 285 68 541
DIČ: CZ285 68 541

( +420 588 208 208, +420 558 740 308
@ rezervace@geovita.cz
@ dovolena@geovita.cz
ü www.geovita.cz, www.mobilehomy.cz
ü www.pobyt.cz
A www.facebook.com/ckgeovita
Specializace: Cestovní kancelář se zaměřením na střední Evropu, jižní Evropu, Kypr, poznávací zájezdy na Kubu a do Gruzie.
Celoroční dovolená. Lázně, wellness, pobytové zájezdy. Služební cesty, firemní akce. Letenky.

GLOBTOUR GROUP a.s.
Ing. Martina Kociánová-Mudrová
Lazarská 13/8				
120 00 Praha 2				
IČ: 272 14 052				
DIČ: CZ272 14 052
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+420 224 948 241
globtour@ckglobtour.cz
www.ckglobtour.cz
www.facebook.com/globtourcz

Specializace: Chorvatsko, Bulharsko, Turecko, Černá Hora, Itálie, Slovensko, Rakousko
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GO AFRIKA s.r.o.
Jan Varga
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8 – Karlín
IČ: 268 59 220
DIČ: CZ268 59 220
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+420 595 540 933, +420 606 550 822
info@goafrika.cz
www.goafrika.cz
www.rainbowtours.cz
www.facebook.com/ckgoafrika

Specializace: Specialista na safari v Keni a exotické destinace v Indickém oceánu.Vlastní pobočka v Keni na Diani Beach. Generální
zastoupení polské cestovní kanceláře Rainbow Tours pro Českou republiku.

Golden Travel and Tours, s.r.o.
Jana Novotná
Revoluční 724/7
11000 Praha 1
IČ: 092 57 446
DIČ: CZ092 57 446

(
@
ü
ü

+420 604 266 110
booking@goldentraveling.com
www.goldentraveling.com
www.goldentraveling.cz

Specializace: Incomingová cestovní agentura do ČR a Evropy, sesterská společnost DMC Jordánsko, cestovní kancelář orientovaná
na poznávací a pobytové zájezdy do Jordánska, SAE a na Maledivy

GRAND AFRIKA, s.r.o.
Mgr. Pavlína Rojík Fulnečková,
Ing. Stanislav Rojík, Ph.D.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 053 24 645
DIČ: CZ053 24 645
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+420 777 023 158, +420 226 633 930
info@grandafrika.cz
www.grandafrika.cz
www.svetnamiru.cz
wwww.svatbyvexotice.cz
www.facebook.com/grandafrika.cz

Specializace: celý africký kontinent - zájezdy na míru, poznávací i pobytové, individuální i skupinové zájezdy (malé skupiny), incentiva, teambuilding, safari, (foto)expedice, aktivní dovolená, trekování, zájezdy pro rodiny s dětmi, zážitkové zájezdy, vlakové zájezdy, plavby lodí, služby pro individuální cestovatele, svatby v exotice na míru

HB TOUR s.r.o.
Ing. Hana Mynarčíková Boháčová
Francouzská 6167			
708 00 Ostrava - Poruba			
IČ: 258 34 428				
DIČ: CZ258 34 428
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+420 596 913 030, +420 605 364 237
+420 733 734 445
info@hbtour.cz
www.hbtour.cz
www.facebook.com/ck.hbtour

Specializace: zimní lyžování - Francie, Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Slovensko

IDEAL – TOUR Praha, s.r.o.
Jiří Samek		
Heleny Malířové 411/4
169 00 Praha 6				
IČ: 257 03 269				
DIČ: CZ257 03 269
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+420 284 814 243-4
idealtour@idealtour.cz
www.idealtour.cz
www.facebook.com/idealtour.praha

Specializace: poznávací zájezdy po Evropě, zájezdy pro kolektivy a školní skupiny; ubytování v ČR a v SR
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IKÁRIA
Dana Veselá				
Starý Pelhřimov 103			
393 01 Pelhřimov			
IČ: 490 25 767
DIČ: CZ566 2131 299
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+420 565 326 167
+420 603 879 324
ikaria@ck-ikaria.cz
www.ck-ikaria.cz
www.facebook.com/ckikaria242.cz

Specializace: Maďarsko - pobyty a zájezdy, víkendy v termálních lázních autobusem, Slovensko, Itálie, Chorvatsko, pobytové a lázeňské pobyty v ČR, adventní zájezdy, agenturní prodej zájezdů dalších CK

INCOMING & INCENTIVE TOURS
Ivan Pajtl			
Křižíkova 37				
186 00 Praha 8				
IČ: 722 24 738				
DIČ: CZ741 1162 231

( +420 270 005 000, +420 604 219 447
@ info@iitours.cz
ü www.iitours.cz

Specializace: příprava zájezdů na míru pro firemní a business klientelu, specialisté na motivační cesty po celém světě

INEX - CESTOVNÍ KANCELÁŘ s.r.o.
Ing. Roman Prach			
Divadelní 6/151
301 20 Plzeň				
IČ: 263 92 763				
DIČ: CZ263 92 763
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+420 377 360 330
+420 377 360 360-2
info@ckinex.cz
www.ckinex.cz
www.facebook.com/ckinex

Specializace: autobusové i letecké zájezdy do celého světa, specialista na poznávací a pobytové zájezdy po celé Evropě, lyžařské
zájezdy, exotika

INGOL - spol. s r.o.
Ing. Petr Procházka
Smetanova 2799
763 01 Zlín
IČ: 46900560
DIČ: CZ46900560
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+420 577 255 315
ingol@ingol.cz
www.ingol.cz
www.facebook.com/ingol.cz

since 1992

Specializace: Specializovaná CK pro rybolov, lov a dobrodružnou a poznávací turistiku v Mongolsku. Máme 8 vlastních kempů,
s vlastním vybavením a personálem.Většina z nich je na území národních parků.

INTACT – STUDIUM V ZAHRANIČÍ, s.r.o.
PhDr. Karel Klusák
Hornoměstská 357
594 01 Velké Meziříčí
IČ: 269 07 178
DIČ: CZ269 07 178
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+420 566 521 442, +420 800 555 700
info@intact.cz
www.intact.cz
www.facebook.com/intact.kurzy

Specializace: Jazykové kurzy v zahraničí, středoškolské studium v zahraničí
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INVIA.CZ, a.s.

Radek Šafařík				
Bělehradská 299/132
120 00 Praha 2
IČ: 267 02 924				
DIČ: CZ267 02 924
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+420 226 000 622
poradce@invia.cz
www.invia.cz
www.facebook.com/invia.cz

Specializace: Společnost Invia.cz, a.s., je největší cestovní agentura ve Střední Evropě, se zastoupením v České a Slovenské republice, Polsku, Maďarsku, Německu, Švýcarsku a Rakousku. Invia.cz je autorizovaný prodejce více než 300 cestovních kanceláří.
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iSTEP CE s.r.o.

Martin Mourek
Karolinská 650/1				
186 00 Praha 8				
IČ: 243 15 729				
DIČ: CZ243 15 729		
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+420 234 121 121
info@travelportal.cz
www.travelportal.cz
www.facebook.com/TravelPortal.cz

Specializace: Celý svět na jedné adrese

A

ITAL VIAGGI s.r.o.

Štěpán Pípal				
Mělnická 577/3				
150 00 Praha 5				
IČ: 036 58 724
DIČ: CZ036 58 724

( +420 222 560 232, +420 608 272 278
@ ital@ital.cz
ü www.ital.cz

Specializace: zajišťování ubytování pro české CK v Itálii, Německu, Rakousku,Velké Británii, Slovinsku, pobaltských republikách a
Ruské federaci

ITALIA TRAVEL s.r.o.
Ing. Kamila Riva
Spojů 835/2
708 00 Ostrava – Poruba
IČ: 286 53 807
DIČ: CZ286 53 807

(
@
ü
ü
A

+420 725 542 330, +420 725 535 096
info@italiatravel.cz
www.italiatravel.cz
www.italiatravel.sk
www.facebook.com/ck.italiatravel

Specializace: zimní a letní dovolená v Itálii, moře, hory, autem, autobusem, letecky

ITALIEONLINE, s.r.o.
Eva Veselá			
Bryksova 757				
198 00 Praha 9				
IČ: 276 14 140
DIČ: CZ276 14 140
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+420 284 811 218
info@italieonline.eu
www.italieonline.eu
www.facebook.com/italieonline

Specializace: Specialista na Itálii - online rezervační systém, dovolená u moře i na horách, letecké víkendy v italských městech,
incentivní turistika, konference, teambuilding
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IVANATOUR PRAHA, spol. s r. o.
Ivana Gloserová
Na Lysině 303/1
147 00 Praha 4
IČ: 480 36 510
DIČ: CZ480 36 510

( +420 267 913 445, +420 603 157 309
@ ivanatour@ivanatour.cz
ü www.ivanatour.cz

Specializace: konference, školení, meetingy, zájezdy, prodej letenek

JIŘÍ HARAJDA – CK PALMERA
Jiří Harajda
Klášterní 265
438 01 Žatec
IČ: 678 33 730
DIČ: CZ7410 112 743
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+420 415 710 031, +420 415 710 032
palmera@palmera.cz
www.palmera.cz
www.facebook.com/
CK-PALMERA-237701645927

Specializace: Několikrát do roka organizujeme zájezdy do USA,VB, Itálie

JOKRATOUR
Ing. Josef Kramoliš			
Dolní Bečva 41				
756 55 Dolní Bečva			
IČ: 121 19 440				
DIČ: CZ540 2031 327
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+420 571 657 614
jokratour@jokratour.cz
www.jokratour.cz
www.facebook.com/ckjokratour

Specializace: pobytové zájezdy Chorvatsku - Crikvenica, Itálie - Cesenatico, pobyty v termálních lázních - Maďarsko a Slovinsko, pobytové zájezdy pro kolektivy a školy v Itálii - Cesenatico,Turecko
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K&M TOUR s.r.o.

Věra Kozáková				
Náměstí Míru 25			
679 74 Olešnice na Moravě		
IČ: 276 80 231				
DIČ: CZ276 80 231
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+420 516 454 447, +420 776 650 002
kmtour@kmtour.cz
www.kmtour.cz
www.facebook.com/cakmtour

Specializace: pobyty v Chorvatsku a Itálii, plavby lodí, eurovíkendy, poznávací zájezdy, termální lázně, letenky, incoming

KELLNER PÍSEK, s.r.o.
Ing. Pavel Kellner, Ing. Ludmila Kellnerová
Jungmannova 33			
397 01 Písek				
IČ: 260 49 538				
DIČ: CZ260 49 538

( +420 382 216 216, +420 606 641 828
@ info@kellnerck.cz
ü www.kellnerck.cz

Specializace: pobytové zájezdy Chorvatsko, Itálie, Slovinsko, Rakousko, Maďarsko, poznávací zájezdy Německo, Rakousko, Itálie, Španělsko, Chorvatsko, Nizozemí, Anglie, Skotsko, Francie, Skandinávie, Kanárské ostrovy, Maďarsko, Polsko, Švýcarsko, Slovinsko, Srí Lanka
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KIWI cestovní kancelář, s.r.o.
Ing. Marcel Ludvík
Jungmannova 23/31		
110 00 Praha 1				
IČ: 485 88 628				
DIČ: CZ485 88 628
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+420 222 230 107, +420 222 232 344
+420 603 281 048
rezervace@ckkiwi.cz
www.ckkiwi.cz
www.facebook.com/ckkiwi

Specializace: poznávací zájezdy do méně známých a neobvyklých destinací od Velké Bukové po Cookovy ostrovy; zájezdy pro „fajnšmekry“, nové a neotřelé trasy do většiny evropských zemí, málo známé mimoevropské destinace (i např. Turkmenistán,Togo, Bhútán)
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KIWI.com, s.r.o.

Veronika Kuncová, Jiří Horák
Lazaretní 925/9
615 00 Brno
IČ: 293 52 886
DIČ: CZ293 52 886

@ b2b@kiwi.com
ü www.kiwi.com
A www.facebook.com/kiwicom247

Specializace: Online cestovní agentura. Děláme cestování jednodušší a přístupnější pro všechny. Nabízíme offline přístup k vašim dokumentům kdykoliv a kdekoliv, zákaznickou podporu 24/7 a také záruku na zrušený nebo zpožděný let.
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KONTAKT s.r.o.

Hana Stružková, Zbyněk Stružka		
Husovo nám. 2347			
269 01 Rakovník				
IČ: 261 98 142				
DIČ: CZ261 98 142
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+420 605 276 053
info@ck-kontakt.cz
www.ck-kontakt.cz
www.facebook.com/ckkontakt

Specializace: lyžařské zájezdy Itálie, Rakousko, prodloužené víkendy

KOTOUR s. r. o.
Vladislava Cacková				
Palackého nám. 160			
572 01 Polička				
IČ: 135 54 441			
DIČ: CZ068 08 522

(
@
ü
A

+420 461 723 740, +420 606 725 711
policka@kotour.cz
www.kotour.cz
www.facebook.com/ckkotour

Specializace: Pobytovky: Řecko, Chorvatsko, Itálie, Španělsko, Černá Hora. Poznávačky: Řecko, Island, Skandinávie, Pobaltí + Petrohrad,
Španělsko + Portugalsko, Španělské oslavy, Holandsko, Sardinie + Korsika, Elba, Č. Hora + Albánie, Rumunsko, Andorra. Lůžkový bus 48míst.

KRASIM TOUR, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Šimánek
Korunní 810/104
101 00 Praha 10 - Vinohrady
IČ: 269 41 279
DIČ: CZ269 41 279
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+420 567 313 639, +420 567 313 640
info@krasimtour.cz
www.krasimtour.cz
www.facebook.com/ckkrasimtour

Specializace: Naší specializací je destinace, které dobře rozumíme, jižní Bulharsko. Jde výhradně o letoviska na jihu, která jsou atraktivní pro české turisty – zejména pro své nádherné pláže, čisté a teplé moře a stále velmi přijatelné ceny. Další destinací je Turecko, kde se rovněž orientujeme na jižní část.
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KRISTOF, s.r.o.
Luboš Martinovitz		
Moskevská 28				
460 01 Liberec				
IČ: 627 39 387				
DIČ: CZ627 39 387

( +420 485 102 862
@ info@kristof-jazyky.cz
ü www.kristof-jazyky.cz

Specializace: pobyty pro skupiny ve Velké Británii a Irsku, studium v zahraničí, letní tábory pro děti v Anglii, autobusová doprava

KUDRNA s.r.o.
Ing. Vilém Dvořák
Vídeňská 297/99
639 00 Brno				
IČ: 262 46 457				
DIČ: CZ262 46 457
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+420 542 216 764, +420 777 583 762
ck@kudrna.cz
www.kudrna.cz
www.facebook.com/ckkudrna

Specializace: Aktivní dovolená - horská a vysokohorská turistika, via ferraty, cyklistika, vodácké a lyžařské zájezdy, běžkařské akce,
poznávací zájezdy, expedice, zájezdy pro školní a firemní kolektivy, pronájem cyklovleků

A

L.7 – OAZA

Evžen Máčal		
Lidická 7				
602 00 Brno				
IČ: 494 52 720				
DIČ: CZ494 52 720

spol. s r.o.
( +420 549 255 326, +420 602 720 160
@ oaza.ck@centrum.cz
ü www.ckoaza.cz

Specializace: Poznávací zájezdy – Kuba, Mexiko, Brazílie a další Latinská Amerika, Thajsko, Srí Lanka a další jihovýchodní Asie,
pro skupiny i individuály s rent&car, silvestrovské pobyty a hory v ČR a SR, lázně
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LAST MINUTE CENTRUM s.r.o.

Evžen Máčal				
Nám. Svobody 21			
602 00 Brno				
IČ: 269 39 215
DIČ: CZ269 39 215
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+420 542 210 040-2
ca@lastminutecentrum.eu
www.lastminutecentrum.eu
www.facebook.com/last.minute.
centrum.cz

Specializace: Cestovní agentura s nabídkou CK z ČR, Rakouska, Německa a Slovenska

A

LILA TRAVEL CONSULTING spol. s r.o.

Eva Kupr-Marková		
Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4				
IČ: 625 82 003
DIČ: CZ625 82 003

( +420 261 215 879
@ info@lila-group.com
ü www.lila-group.com

Specializace: Incomingové služby pro turisty, obchodní cestující, průvodcovské služby v němčině, angličtině.
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101 Cestovní kancelář Zemek s.r.o.
Touroperátor pro Chorvatsko,
specialista na chorvatský Jadran!
Celková nabídka zahrnuje 120 míst a to na celém
chorvatském pobřeží včetně ostrovů,
od Kanegry (Umagu) po Dubrovník.
Nabízíme výběr ubytování z cca 350 ubytovacích kapacit od
standardních 2* hotelů a rodinných penzionů přes 3* hotely
až po nové destinace v luxusním vybavení 4* hotelů včetně
oblíbených all inclusive.
V nabídce najdete též ubytování v kempech v mobilních
chatách nebo ve střediskových apartmánech či v soukromí.

Individuální pobyty stavíme „na míru“ dle požadavku zákazníka.
Tvoříme a realizujeme skupinové pobyty všech různých
charakterů, sportovních i kulturních. Zajišťujeme skupinová
soustředění sportovců, tanečníků i hudebníků s uspořádáním
vystoupení v místě pobytu. Ke všem pobytům organizujeme
autobusovou dopravu, individuálně dopravu leteckou.

LIVINGSTONE s.r.o.
Ing. Jitka Popelková			
Marešova 305/14
602 00 Brno				
IČ: 262 48 051				
DIČ: CZ262 48 051
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+420 542 214 645
info@livingstone.cz
www.livingstone.cz
www.facebook.com/LivingstoneCK

Specializace: Exotické poznávací zájezdy

A

LUJANA

Miroslav a Jana Theisingerovi		
Vinařská 7/1134		
170 00 Praha 7				
IČ: 411 17 409				
DIČ: CZ590 2280 956

( +420 326 786 140
@ mtheisinger@seznam.cz
ü www.arb.cz

Specializace: Vlastní rekreační zařízení v Českém ráji, sportovní soustředění, firemní akce atd.

MARTED s.r.o.
Miroslav Jůva, Ing. Lucia Jůvová		
Josef Jůva, Mgr. Renata Kaletová		
Náměstí Svobody 1274, 739 61 Třinec
IČ: 268 20 323				
DIČ: CZ268 20 323
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+420 558 321 726, +420 558 325 074
marted@marted.cz
www.marted.cz
www.marted-zajezdy.cz

Specializace: Řecko a řecké ostrovy (Kréta, Rhodos, Kos, Zakynthos, Thassos, Santorini, Ios, Naxos, Paros, Korfu, Chalkidiki,
Olympská riviéra), Kypr, Chorvatsko, Turecko

A

maxitour

Eva Štěpánová
Přádova 10
182 00 Praha 8
IČ: 138 35 360
DIČ: CZ6354280526

( +420 603 503 741
@ stepanova@maxitour.cz
ü www.maxitour.cz

Specializace: Maxitour působí na českém trhu od roku 1991. Zabývá se prodejem zimních lyžařských zájezdů a celoročních
tematických zájezdů pro specializované skupiny.

MAYER & CROCUS s.r.o.
Petr Majer, Ing. Marcela Králová
Heydukova 1589/6
180 00 | Praha 8			
IČ: 256 22 706				
DIČ: CZ256 22 706
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+420 777 758 584, +420 777 845 575
+420 241 432 483
ckmayer@iol.cz
www.ckmayer.cz

Specializace: Organizace poznávacích zájezdů do celé Evropy
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MEDITERAN TRAVEL s.r.o.
J. Medek, T. Hejdová, T. Medek		
Riegrovo nám. 55			
513 01 Semily			
IČ: 274 89 442			
DIČ: CZ274 89 442
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+420 481 625 626, +420 481 625 627
info@mediteran.cz
www.mediteran.cz
www.plavbypojadranu.cz
www.termalyslovinska.cz
www.facebook.com/mediterantravel

Specializace: Chorvatsko - hotely, priváty, mobildomky na celém Jadranu, pobyty již od 3 nocí a příjezdy autem denně. Plavby po Jadranu. Slovinsko - celoroční termály,
pobyty u moře, aktivní dovolená, rodinné lyžování+skipas, pobyty již od 2 nocí. Příjezdy každý den. Zájezdy pro kolektivy, školy, Pronájem jachet. Jsme již 28 let na trhu.

MGR. BOHUSLAVA ŠKVÁROVÁ – CK NEON
Mgr. Bohuslava Škvárová
Komořanská 2066/7
143 00 Praha 4
IČ: 602 17 472

( +420 603 713 185, +420 233 380 128
@ info@ckneon.cz
ü www.ckneon.cz

Specializace: CK Neon je rodinná cestovní kancelář zaměřená na všechny věkové kategorie, specialista na Rakousko. Specializujeme se též na rodinnou dovolenou v Rakousku a zájezdy pro seniory. Organizujeme zájezdy pro skupiny i individuální pobyty „na míru“
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MIKI TRAVEL PRAGUE spol. s r.o.

Tomio Okamura				
Rybná 716/24
110 00 Praha 1				
IČ: 251 24 188				
DIČ: CZ251 24 188

( +420 222 873 600
@ miki@mikitravel.cz
ü www.mikitravel.cz

Specializace: incoming z mimoevropských zemí

A

Milena Červenková, o.z. CK MONATOUR

Milena Červenková
Valdštejnovo náměstí 88
506 01 Jičín
IČ: 682 58 178
DIČ: CZ7759063609
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+420 606 293 870
jicin@monatour.cz
www.monatour-jicin.cz
www.facebook.com/monatour.jicin

Specializace: prodej zájezdů cestovních kanceláří

MONATOUR a.s.
Mgr. Simona Černušáková			
Na Hradbách 127				
280 02 Kolín 1				
IČ: 247 55 087				
DIČ: CZ247 55 087
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+420 321 718 171
monatour@monatour.cz
www.monatour.cz
www.facebook.com/tojezazitek

Specializace: MONATOUR to je zážitek! Poznávací zájezdy po Evropě, pobytové zájezdy ve Středomoří, relaxace v termálech
a zážitkové zájezdy na Formuli 1. Moderní a komfortní autobusy značky SETRA.
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MORABEZA s.r.o.
Radka Habartová
Zámecká 1112/9
405 01 Děčín
IČ: 290 22 274

(
@
ü
ü

Tel +420 733 652 397
info@morabeza.cz
www.morabeza.cz
www.dovolenavnorsku.cz

Specializace: Norsko, Laponsko, fjordy, zájezdy za polární září, lyžařské zájezdy; provizní prodej zájezdů od pojištěných CK - zájezdy pobytové, poznávací, aktivní, lyžařské, lázeňské, pro seniory, plavby lodí, zájezdy s rybolovem
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MOŘE CEST

Iveta Skládaná
Spálená 480/1
602 00 Brno
IČ: 076 25 880
DIČ: CZ076 25 880
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+420 703 333 688, +420 732 112 545
info@worldtravel2006.cz
www.morecest.cz
www.facebook.com/morecest

Specializace: prodej zájezdů tuzemských a zahraničních cestovních kanceláří s tradicí od roku 2006

MUNDO
Ing. Petr Želiezko
Balbínova 1260
500 03 Hradec Králové			
IČ: 684 59 718				
DIČ: CZ760 8273 046
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+420 773 104 010
mundo@mundo.cz
www.mundo.cz
www.facebook.com/ckmundo

Specializace: Aktivní dovolená a poznávací zájezdy s lidmi na stejné vlně.

NEAN TOUR s.r.o.
Věra Andělová
Riegrova 145				
399 01 Milevsko			
IČ: 472 38 828				
DIČ: CZ472 38 828
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+420 382 522 555, +420 382 521 089
+420 603 155 684
info@neantour.cz
www.neantour.cz

Specializace: Chorvatsko - ubytování v hotelech, apartmánech po celém pobřeží, specialista na pobytové výlety po národních parcích Chorvatska s pobytem u moře, nejlepší ceny na hotelové ubytování v Podgoře; pobytové zájezdy s výlety - Slovensko

A

NEMO TOUR s.r.o.

Ing. Jan Treutler			
V Rohu 434/1
142 00 Praha 4 – Libuš		
IČ: 640 51 421				
DIČ: CZ640 51 421

( +420 777 277 015
@ rezervace@nemotour.cz
ü www.nemotour.cz

Specializace: Svou dlouholetou činnost v cestovním ruchu využíváme především v oblasti relaxačních, lázeňských a wellness pobytů v
ČR, na Slovensku a v Maďarsku. Kromě toho organizujeme klasickou letní dovolenou k moři, především do oblasti severní Itálie - Bibione.
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NIKAL s.r.o.
Patrícia Šebíková
Lesná 102				
671 02 Šumná				
IČ: 262 76 186				
DIČ: CZ262 76 186
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+420 515 265 515, +420 800 201 205
nikal@nikal.cz
www.nikal-zajezdy.cz
www.facebook.com/nikalzajezdy

Specializace: lázeňské pobyty Slovensko, putovní a poznávací zájezdy, Turecko, Německo, Maďarsko, Španělsko, Thajsko

NIRVANA TRAVEL s.r.o.
Ing. Hana Prchalová
Roháčova 145/14
130 00 Praha 3
IČ: 019 81 749
DIČ: CZ019 81 749
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+420 222 553 624, +420 724 064 974
info@nirvanatravel.cz
www.nirvanatravel.cz
www.srilanka-travel.cz
www.malajsie-travel.cz
www.facebook.com/nirvanatravelcz

Specializace: Cestovní kancelář Nirvana Travel se snaží při zajišťování nejen exotické dovolené o individuální přístup ke každému
klientovi, vyjít maximálně vstříc jeho požadavkům

Osvěta Hořovice
Josef Sklenář				
Tlustice 161				
268 01 Hořovice				
IČ: 102 61 940				
DIČ: CZ501 117 015

(
@
ü
A

+420 314 000 999
ischia@ck-osveta.cz
www.ck-osveta.cz
www.facebook.com/ischiaosveta

Specializace: Specialista na termální ostrov Ischia a poznávací zájezdy

Palma Travel TOUROPERATOR a.s.
Ing. Arsen Takos				
Pod Léštím 374
763 26 Luhačovice
IČ: 248 30 968				
DIČ: CZ248 30 968
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+420 595 175 757, +420 774 550 941
+420 774 550 942
prodej@palma-travel.cz
www.palma-travel.cz
www.facebook.com/ckpalmatravel

Specializace: Exotické destinace, eurovíkendy, Středomoří, poznávací zájezdy

Pangeo Tours, a.s.
Ing. Miroslav Dohnal			
Lannova 15				
370 01 České Budějovice			
IČ: 260 92 727				
DIČ: CZ260 92 727
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+420 386 359 321
info@pangeotours.com
www.pangeotours.com
www.facebook.com/hotelbus

Specializace: Poznávací a expediční zájezdy hotelbusy do Evropy, na Island, na Blízký východ, do Afriky a Latinské Ameriky
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PELHRIM

Luboš Fikar
Hrnčířská 263
393 01 Pelhřimov
IČ: 472 23 081
DIČ: CZ720 5151 536

( +420 565 326 355
@ ckpelhrim@seznam.cz
ü www.ckpelhrim.cz

Specializace: Autokarové poznávací zájezdy po ČR a do zahraničí s kvalifikovaným průvodcovským doprovodem, vlastní autokarová doprava busy Mercedes a MNAN, zprostředkování zájezdů a pobytů do celého světa od renomovaných touroperátorů

PEPA CESTOVNÍ KANCELÁŘ s.r.o.
Mgr. Zdeněk Edelmann
Hloubětínská 11
194 00 Praha 9
IČ: 273 95 774
DIČ: CZ273 95 774
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+420 266 610 273, +420 281 861 073
info@rybolov.com
www.rybolov.com
www.rybareni-norsko.cz
www.rybolov-tropy.cz
www.facebook.com/PEPAcestovnikancelar

Specializace: Rybářské zájezdy pro jednotlivce i skupiny do celého světa: Norsko, Švédsko, Finsko, Irsko, Island, Aljaška, Kanada,
Rusko, Maledivy, Madagaskar, Kostarika, Kolumbie, Chile, Argentina, Brazílie...

Periscope Skandinávie, s.r.o.
Ing. Petr Burian				
Smetanova 9 				
602 00 Brno 				
IČ: 252 63 196				
DIČ: CZ252 63 196
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+420 542 213 346, +420 774 151 916
skandinavie@centrum.cz
www.periscope.cz
www.island.cz
www.norsko.cz
www.facebook.com/periscope.cz

Specializace: SKANDINÁVIE: již 26 let Norsko a Island, Pobaltí, Petrohrad, Irsko a Skotsko. SVĚT: Madeira, Azorské ostrovy, Kanada, Nový Zéland, Izrael, Gruzie, Arménie atd.

Plustour M
Ing. Miroslav Špirk				
T. G. Masaryka 810			
473 01 Nový Bor				
IČ: 445 63 647				
DIČ: CZ625 4150 815

( +420 602 440 611
@ plustour@volny.cz
ü www.plustour.cz

Specializace: Francie, Itálie, Benelux, Švýcarsko

A

POLOR

Karla Klimková, Eva Jelínková
Kozí 146					
252 62 Únětice, Praha - západ		
IČ: 144 77 581				
DIČ: CZ465 603 414

( +420 603 230 104, +420 605 275 972
@ polor@polorpraha.cz
ü www.polorpraha.cz

Specializace: Služby pro turisty zejména z Polska. Průvodce po Praze v angličtině a polštině.
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POROVNÁVAČ ZÁJEZDŮ.CZ

Václav Kirchner
Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2
IČ: 067 63 251
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+420 602 408 587
obchod@porovnavaczajezdu.cz
www.PorovnavacZajezdu.cz
www.facebook.com/PorovnavacZajezdu.cz

Specializace: Provozování Porovnávače zájezdů pojištěných cestovních kanceláří

PRO TRAVEL CK, s.r.o.
Ing. Pavel Kudrnáč				
Prokopova 23				
301 00 Plzeň				
IČ: 263 55 353				
DIČ: CZ263 55 353
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+420 377 919 202, +420 739 900 345
info@protravel.cz
www.protravel.cz
www.zajezdyproskoly.cz
www.facebook.com/protravel.cz

Specializace: Zájezdy pro kolektivy, školní zájezdy, jazykové kurzy v Anglii

PT Tours International s.r.o.
Marie Anthisová
Václavské náměstí 1
110 00 Praha 1
IČ: 247 39 740				
DIČ: CZ247 39 740
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+420 722 193 350, +420 257 225 467
info@pttours.cz
www.pttours.cz
www.facebook.com/pttours

Specializace: plavby lodí
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Quality Tours s.r.o.

Ing. Martin Topol				
Myslíkova 174/23				
110 00 Praha 1				
IČ: 261 22 669				
DIČ: CZ261 22 669
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+420 226 259 060, +420 226 259 061
info@qualitytours.cz
www.qualitytours.cz
www.facebook.com/ckqualitytours

Specializace: Pobytové, poznávací, exotické zájezdy pro seniory 55+ po Evropě, ale i po světě. Nabízíme i pobyty v ČR, lázeňské
pobyty v ČR a v zahraničí, prodloužené víkendy v evropských metropolích. Zajišťujeme pobyty na bázi incoming.

Redok Travel s.r.o.
Hana Šimková				
Pod Věží 4
568 02 Svitavy				
IČ: 252 58 281				
DIČ: CZ252 58 281
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+420 461 530 663
redok@redok.cz
www.redok.cz
www.facebook.com/redok.cz

Specializace: specializace na poznávací zájezdy po Evropě, pobyty u moře s výlety, poznávací zájezdy do exotiky a vzdálených
zemí, europlavby, eurovíkendy
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REKOS s.r.o.
Božena Lavrenčíková			
Slovenská 12				
772 00 Olomouc			
IČ: 258 31 585				
DIČ: CZ258 31 585

( +420 585 228 774
@ rekos@rekos.cz
ü www.rekos.cz

Specializace: Poznávací zájezdy po Evropě, rekreační pobyty u moře i v tuzemsku

A

Rekotour

Lenka Sušilová Pavlicová, Anna Pavlicová
Masarykovo nám. 1232			
686 01 Uherské Hradiště			
IČ: 485 00 194			

( +420 572 540 852, +420 603 512 681
@ rekotour@rekotour.cz
ü www.rekotour.cz

Specializace: služby cestovní agentury

RUBIKON s.r.o.
Ilona Rubáčková
Pod Nouzovem 972/21
197 00 Praha 9
IČ: 241 97 980
DIČ: CZ 241 97 980
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+420 774 910 891
info@ckrubikon.cz
www.ckrubikon.cz
www.facebook.com/ckrubikon

Specializace: Aktivní a poznávací dovolená - cyklozájezdy víkendové i delší, exotické poznávací cesty od Aljašky po Madagaskar, nepálské treky, ferraty, zájezdy pro děti, akce pro školy, říční a námořní jachty, programy na míru, firemní akce, letenky

Serendipity travel
Mgr. Barbara Andelová
Dolní Zimoř 32
27721 Dolní Zimoř
IČ: 055 30 784
DIČ: CZ055 30 784
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+420 606 130 554
hello@serendipity.cz
www.serendipity.cz
www.serendipitytravel.in

Specializace: Cestovní kancelář tvořící zájezdy na míru, specializovaná na ubytování v Heritage hotelích – neobyčejných budovách, které spojuje genius loci a jsou opředeny příběhy
sahajícími hluboko do minulosti. Začínali jako specialisté na Indický subkontinent a JV Asii. Díky poptávce spokojených klientů, dnes již dokáží připravit zájezdy na klíč i do jiných destinací.

A

Sezóna, s.r.o.

Zdeňka Blažková				
Čs. Legií 145/18				
702 00 Ostrava				
IČ: 483 97 750				
DIČ: CZ483 97 750

( +420 596 127 346
@ sezona@volny.cz
ü http://www.a-sezona.cz

Specializace: výběr ze zájezdů renomovaných CK od roku 1993
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SKALLA CZ, s.r.o.
PaedDr. Renata Moník Petříčková		
Střelecká 748/25
500 02 Hradec Králové
IČ: 259 61 292				
DIČ: CZ259 61 292
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ü
A

+420 495 521 595, +420 495 530 006
skalla@skalla.cz
www.skalla.cz
www.pronajemmobilhomu.cz
www.facebook.com/skallacz

Specializace: Pobytové zájezdy - Itálie a Chorvatsko, lyžařské zájezdy - Itálie, lázeňské pobyty - Slovinsko, adventní zájezdy - Rakousko, Německo, Polsko

Skitur, s.r.o.
Stanislav Švarc				
Matěchova 18				
140 00 Praha 4				
IČ: 276 53 781				
DIČ: CZ276 53 781

(
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@
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+420 602 319 821
+420 724 102 501
skitur@skitur.cz
www.skitur.cz

Specializace: lyžařské zájezdy, heliskiing v Itálii, Švýcarsku a Kanadě, cykloturistika, zájezdy na lyžařské běžecké závody vč. startovních čísel seriálů VISMA Ski Classics, pro fanoušky cyklistiky zájezdy na Mallorku a na Giro d´Italia a Tour de France, pro běžce účast na závodech v ČR i v zahraničí, chalupa na Šumavě, doprava mikrobus

SMILEX s.r.o. – SVĚT LETENEK
Richard Švéda
Střední 1
702 00 Ostrava
IČ: 055 26 264
DIČ: CZ055 26 264

( +420 596 123 456
@ info@svet-letenek.cz
ü www.svet-letenek.cz
ü www.dovolene-zajezdy.cz
ü www.smilex.cz
A www.facebook.com/letenkylevneonline
Specializace: prodej levných letenek pro obchodní i soukromé cesty, zajištění návazných cestovních služeb, nabídka zájezdů dalších CK

Snail Travel International a.s.
Kristina Králová				
Veleslavínova 6				
110 00 Praha 1				
IČ: 284 81 020				
DIČ: CZ284 81 020
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+420 602 552 624, +420 725 713 335
info@snailtravel.cz
www.snailtravel.cz
www.snailtravelgolf.cz
www.facebook.com/snail.travel.international

Specializace: Specialista na Portugalsko-Algarve, Madeira,Azorské ostrovy. Exotika: Brazílie, Mozambik, Keňa, Maledivy, Kuba. Sicílie,
Kréta, Mallorca; nabídka ubytování v tradičních domech a vilách; golfové nabídky do celého světa.

SOLEADA s.r.o.
Ing. Jan Šťastný
Moskevská 658/41
460 01 Liberec
IČ: 254 93 892
DIČ: CZ254 93 892

(
@
ü
ü
ü

+420 485 102 754, +420 774 750 111
info@soleada.cz
www.soleada.cz
www.polarni-plavby.cz
www.plavbykaribikem.cz

Specializace: Komfortní poznávací zájezdy do Latinské Ameriky - Argentina, Brazílie, Chile, Patagonie, Peru, Bolívie, Uruguay, Ekvádor,
Galapágy,Venezuela, Mexiko, Kostarika, Panama, Kolumbie a Guatemala; okružní plavby Pullmantur; specializované polární plavby
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A

Srdce Evropy - Heart of Europe

Soňa Brandeisová				
Vápencová 418/8
147 00 Praha 4				
IČ: 112 45 921			
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+420 602 396 392
srdceevropy@volny.cz
sona.brandeisova@accka.cz
www.accka.cz – Prezidium AČCKA

Specializace: poradenství v oblasti cestovního ruchu

A

SteFanny s.r.o.

Ing. Stefka Fousová			
U Jaktařské brány 4
746 01 Opava				
IČ: 268 47 019				
DIČ: CZ268 47 019
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+420 553 710 569
info@stefanny.cz
www.stefanny.cz
www.facebook.com/ckstefanny

Specializace: Touroperátor na Bulharsko, letecké zájezdy, poznávací zájezdy, exotika

Student Agency travel k.s.
Martina Hrnčířová
Nám. Svobody 17
602 00 Brno				
IČ: 081 20 803
DIČ: CZ081 20 803

(
@
ü
ü
ü
A

+420 542 424 242, +420 222 220 222
letenky@studentagency.cz
www.studentagency.cz
www.dovolena.cz
www.letenky.cz
www.facebook.com/studentagencycz

Specializace: Online prodejce zájezdů od českých a německých CK, největší prodejce letenek v ČR, provozovatel autobusových a
vlakových linek REGIO JET, největší jazyková cestovní agentura v ČR a SR

A

SUNNY.CZ - barbora Šešulková

Barbora Šešulková
Náměstí Míru 129
344 01 Domažlice
IČ: 734 02 729
DIČ: CZ735 4211 766

( +420 721 177 828
@ xbarax@seznam.cz
ü www.ca-sunny.cz/

Specializace: prodej zahraničních zájezdů a pobytů

Superzájezdy.cz
Lukáš Adámek
Chrudimská 2a
13000 Praha 3 - Flora
IČ: 24316113
DIČ: CZ24316113

(
@
ü
ü
A

+420 272 743 981, +420 777 60 60 55
info@superzajezdy.cz
www.superzajezdy.cz
www.last-online.cz
www.facebook.com/superzajezdy

Specializace: Cestovní agentura i cestovní kancelář. Jako CA jsme na internetu i v kamenných prodejnách a zajišťujeme prodej zájezdů od
českých, slovenských, německých a polských CK. Jako CK se zaměřujeme na incentivu a individuální zájezdy a služby pro náročnější klientelu
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Talpa s.r.o.
Jana Karšayová				
Zapova 14				
150 00 Praha 5				
IČ: 452 41 856				
DIČ: CZ452 41 856

(
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ü
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+420 257 310 901
+420 777 619 192
talpa@talpa.cz
www.talpa.cz
www.facebook.com/CKTalpa

Specializace: Zimní CK, specialista na lyžařské zájezdy do Alp, ubytování v residencích, chaletech, chatách i hotelích, doprava
busem i vlastní. Pronájmy lodí – říční plavby v Evropě.

TAS – TRAVEL ACTIVE SPORT, s.r.o.
Sylvie Laštůvková
Kytlická 780/18
190 00 Praha 9
IČ: 022 25 361
DIČ: CZ022 25 361

( +420 774 000 425
@ travelactivesport@gmail.com
ü www.dovolenasesportem.cz

Specializace: Skupinové pobyty v Chorvatsku, zejména sportovně zaměřené

Tep Tour s.r.o.
Anna Schönmannová			
Masarykova 652/18			
415 01 Teplice				
IČ: 250 04 697				
DIČ: CZ250 04 697

( +420 777 184 618, +420 417 577 738
@ teptour@teptour.cz
ü www.teptour.cz
ü www.italiezababku.cz
ü www.proskupiny.cz
A www.facebook.com/www.teptour.cz
Specializace: Itálie, Chorvatsko, Česko, Rakousko, Maďarsko – pobytové, poznávací, lyžařské zájezdy pro skupiny i individuální
klienty

A

THE PARTNERS spol. s r.o.

Jolana Schorchtová			
Nad Palatou 33/2957
150 00 Praha 5			
IČ: 430 04 067				
DIČ: CZ430 04 067

( +420 224 256 032, +420 602 142 874
@ office@thepartners.cz
ü www.thepartners.cz

Specializace: Exotika - Afrika, Blízký východ, Asie, Jižní a Střední Amerika; léto - Chorvatsko, Itálie; lyžařské zájezdy - Francie,
Rakousko, Itálie

A

Time

Ing. Hedvika Thiemlová			
Opavská 438				
747 22 Dolní Benešov			
IČ: 136 02 161			
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+420 553 651 259, +420 558 981 900
+420 604 510 944, +420 606 771 727
info@ck-time.com
www.ck-time.com

Specializace: pobyty u Baltského moře v Polsku, agenturní prodej zájezdů jiných cestovních kanceláří do všech destinací
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TIME TRAVEL spol. s.r.o.
Miroslav Radaković
Karlovo náměstí 8/313
120 00 Praha
IČ: 493 56 861
DIČ: CZ493 56 861
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@
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+420 261 219 316-19, +420 724 909 768

info@time-travel.cz
rezervace@time-travel.cz
www.time-travel.cz

Specializace: exotika, all inclusive zájezdy, poznávací i pobytové zájezdy, dovolená na klíč, svatební cesty, incentiva, generální
zastoupení jordánské letecké společnosti Royal Jordanian pro ČR a SR

TIP TRAVEL s.r.o.
Mgr. Juraj Vitko
Náměstí 14. října 1307/2
150 00 Praha 5
IČ: 017 40 512
DIČ: CZ017 40 512

( +420 542 215 640
@ obchod@tiptravel.cz
ü www.tiptravel.cz

Specializace: pobytové zájezdy, poznávací zájezdy, Bulharsko, Černá Hora, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Malta, Řecko, Tunisko, Turecko, USA

TOULKY EVROPOU.CZ
RNDr. Miroslav Hrdlička			
Zlatnická 7 - Dům U Zlaté lodi		
110 00 Praha 1				
IČ: 161 75 166				
DIČ: CZ550 8042 001
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+420 739 356 390, +420 235 310 114
info@toulkyevropou.cz
kolektivy@toulkyevropou.cz
www.toulkyevropou.cz

Specializace: poznávací zájezdy za kulturou, slavnostmi a adventními příběhy s individuálním přístupem, poetické víkendy - pohoda a pokušení na cestách

TRAVEL 2002, spol. s r.o.
Ing. Jana Enderlová
Moravské nám. 4
602 00 Brno
IČ: 469 80 211
DIČ: CZ469 80 211
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+420 542 210 102, +420 602 793 313
ck@travel2002.cz
www.travel2002.cz
www.facebook.com/travel2002

Specializace: Letecké pobytové zájezdy do Středomoří - Řecko,Turecko, Bulharsko, Mallorca, Kalábrie s odlety z Brna, Prahy a Ostravy a poznávací zájezdy nejen v Evropě - 50 zemí v nabídce. Tematické zájezdy - vinařské, lázně a wellness, turistika, eurovíkendy, zájezdy s kartou v ceně. Zájezdy pro skupiny na zakázku a incentivní turistika

A

Travel Europe CZ, s.r.o.

Kateřina Patáková
Trojanova 18				
120 00 Praha 2				
IČ: 629 07 981				
DIČ: CZ629 07 981

( +420 221 597 701
@ katerina.patakova@traveleurope.cc
ü www.traveleurope.cc

Specializace: poznávací cesty po České republice a střední Evropě

70

Travel family s.r.o.
Xenie Stehlíková
Palackého 717/11
110 00 Praha 1
IČ: 170 49 415
DIČ: CZ699 003 737
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+420 222 206 206, +420 596 664 040
info@travelfamily.cz
www.travelfamily.cz
www.facebook.com/viamare

Specializace: specialista na Řecko a řecké ostrovy, Kypr, Chorvatsko, Černou Horu, Albánii, Bulharsko

Traxmandl Tour
Ing. Hana Traxmandlová			
Pod Resslem 1978				
434 01 Most				
IČ: 287 45 591				
DIČ: CZ287 45 591

( +420 476 100 351, +420 602 129 110
@ traxtour@gmail.com
ü http://ck.traxmandl.eu

Specializace: Zájezdy na kolech, poznávací zájezdy. USA, Austrálie

Trip s.r.o.
Mgr. Irena Špringlová			
Pražská 17				
466 01 Jablonec nad Nisou			
IČ: 284 45 759				
DIČ: CZ284 45 759
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+420 483 314 298, +420 483 312 276
ck-trip@ck-trip.cz
www.ck-trip.cz
www.apartmany-heidi.cz
www.amade.cz

Specializace: sportovní zájezdy

TRUE TRAVEL s.r.o.
Vlaďka Kennett
Radlická 142
150 00 Praha 5
IČ: 291 49 894				
DIČ: CZ291 49 894
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+420 230 234 444, +420 603 299 699
info@truetravel.cz
www.truetravel.cz
www.facebook.com/novy.zeland.
zajezdy.dovolena

Specializace: Nový Zéland a ostrovy Pacifiku; kompletní cestovní servis na míru, přímo od zdroje, s českými průvodci trvale
žijícími na NZ; individuální cestování a malé skupiny

Unitravel Group, s.r.o.
Martina Vachelová				
Zbraslavská 1/37				
159 00 Praha 5				
IČ: 279 55 753				
DIČ: CZ279 55 753
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+420 725 773 788, +420 723 808 452
office@unitravelgroup.cz
www.unitravelgroup.cz
www.facebook.com/unitravelgroup

Specializace: zájezdy na míru (firemní, konference, kongresy, poznávací), exotická dovolená, golfová dovolená
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usa na míru s.r.o.
Jan Berenda
Kafkova 605/16
160 00 Praha 6
IČ: 241 21 398
DIČ: CZ241 21 398
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+420 604 681 470
info@usanamiru.cz
www.usanamiru.cz
www.facebook.com/USAnamiru

Specializace: Na míru sestavené individuální pobyty v USA pro jednotlivce. Skupinové zájezdy do USA s průvodcem.
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VALOVI, s.r.o.

Mgr. Marie Ludvíková
Teyschlova 1118/1
635 00 Brno
IČ: 293 57 802
DIČ: CZ293 57 802

(
@
ü
A

+420 773 222 208, +420 775 331 722
info@ivalovi.com
www.ivalovi.com
www.facebook.com/CK-Valovi-sro

Specializace: Zprostředkování ubytování v Chorvatsku pro jednotlivce i skupiny; Lyžování Rakousko

A

Velký Semerink s.r.o.

Jitka Rudolf				
Janov n. Nisou 1272			
468 11 Janov n. Nisou			
IČ: 613 26 755				
DIČ: CZ613 26 755
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+420 483 707 157, +420 602 482 668
info@rudolfreisen.cz
www.rudolfreisen.cz
www.facebook.com/rudolfreisen

Specializace: prodej zájezdů německých touroperátorů

VIA MARPI
Martin Pišťák
Korunní 2569/108
101 00 Praha 10
IČ: 258 798 98
DIČ: CZ258 79 898
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+420 602 296 287
martin.pistak@viamarpi.cz
www.viamarpi.cz
www.dovolenanorsko.cz
www.facebook.com/DovolenaNorsko/

Specializace: CK specializující se na zájezdy do Norska a dalších zemí Skandinávie. Malé skupiny cestovatelů (do 15 osob), letecky, pohodlné ubytování. Standardní zájezdy i „na míru šité“ individuální cesty pro rodiny, jednotlivce, přátele, pracovní týmy.

Victoria
Ing. Ladislav Jarý				
Cejl 87					
602 00 Brno				
IČ: 163 12 520				
DIČ: CZ631 0210 236
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Specializace: touroperátor, dopravní služby
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+420 545 213 101
dovolena@victoria-ck.cz
www.victoria-ck.cz
www.facebook.com/ck.victoria

Vlna.cz s.r.o.
Marek Knapp				
Kadaňská 3550				
430 03 Chomutov				
IČ: 272 71 099				
DIČ: CZ272 71 099
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+420 474 721 050
vlna@vlna.cz
www.vlna.cz
www.facebook.com/vlna.cz

Specializace: experti na lyžování v Rakousku, Německu, Švýcarsku a Itálii od roku 1991

A

VMV TOUR s.r.o.

Michaela Kloučková
Svobody 1680
530 02 Pardubice
IČ: 056 54 840			

(
@
ü
A

+420 732 410 912
m.klouckova@vmvtour.cz
www.vmvtour.cz
www.facebook.com/vmvtour

Specializace: cestovní agentura poskytující širokou nabídku zájezdů

VOYAGES BOHEMIA
Ivana Ježková
Nad Zámkem 3
318 00 Plzeň
IČ: 059 32 220
DIČ: CZ059 32 220
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s.r.o.

+420 730 509 927
info@zajezdyprodeti.cz
www.zajezdyprodeti.cz
www.voyagesbohemia.cz

Specializace: zájezdy do zábavních parků

A

VOYAGES HERMES s.r.o.

Nguyen Nam Thang
Nad Mlýnem 147
104 00 Praha 10
IČ: 060 31 994
DIČ: CZ060 31 994

( +420 776 245 680
@ voyageshermes@gmail.com
ü www.voyageshermes.eu

Specializace: provozování cestovní agentury a průvodcovské služby

Vsacan Tour s.r.o.
Ing. Jaromír Malý
Dolní náměstí 344				
755 01 Vsetín				
IČ: 447 41 561				
DIČ: CZ447 41 561
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+420 571 423 424
vsacantour@vsacantour.cz
www.vsacantour.cz
www.facebook.com/vsacantour

Specializace: Autobusové poznávací zájezdy
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VVV TOUR CZ1, s.r.o.
Mgr. Viktoria Ledová
Sladkovského 1827
530 02 Pardubice
IČ: 288 15 319
DIČ: CZ288 15 319
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+420 466 500 115, +420 466 500 374
info@vvvtour.com
www.vvvtour.com
www.leteckyzpardubic.cz
www.facebook.com/vvvtour

Specializace: pobytové zájezdy, poznávací zájezdy, specialista na Bulharsko
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ZÁJEZDY.CZ, a.s.

Lukáš Věžník
Na Potoce 468/25
674 01 Třebíč
IČ: 277 26 525			
DIČ: CZ277 26 525
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+420 565 656 610
zajezdy@zajezdy.cz
www.zajezdy.cz
www.facebook.com/zajezdy.cz

Specializace: On-line prodejce zájezdů

ZLÍNTOUR TRIPS s.r.o.
Ludmila Richtrová, Dita Kovačičová
Štefánikova 17
760 01 Zlín
IČ: 269 49 725
DIČ: CZ269 49 725
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+420 577 211 700, +420 575 758 000
info@zlintourtrips.cz
www.zlintourtrips.cz
www.zimanahorach.cz
www.letoumore.cz
www.facebook.com/zlintourtrips

Specializace: zájezdy autobusem, letecky i vlastní dopravou do Itálie, Chorvatska, Bulharska, Řecka, Turecka, Rakouska, pobyty v ČR, na Slovensku a v dalších státech Evropy,
poznávací zájezdy, lyžařské pobyty v Itálii, Rakousku a Francii; ve spolupráci se specializovanými CK také exotické zájezdy a daleké cesty; pro skupiny zájezdy šité přímo na míru
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AIRA GROUP, s.r.o.
Petr Míka
Vratislavova 57/1
128 00 Praha
IČ: 256 82 598
DIČ: CZ256 82 598
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+420 283 850 031
info@aira.cz
www.aira.cz
www.cestovinky.cz
www.vyres.it
www.mameradidrupal.cz

Specializace: Nabízíme komplexní IT služby.Vytváříme weby (i s responzivním designem) s následnou možností správy obsahu, programátorské správy a zvyšování návštěvnosti pomocí vedení PPC kampaní či vylepšování SEO (mj. přes obsah v našich magazínech jako Cestovinky.cz).Vyvíjíme také aplikace na míru, spravujeme sítě, staráme se o servery.

ASSOCIATION OF CROATIAN TRAVEL AGENCIES
Ivana Maltar
Izidora Krsnjavoga 1/II (hotel Westin)
100 00 Zagreb
Croatia
DIČ: HR94 944 28 90 33
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+385 1 230 4992
uhpa@uhpa.hr
www.uhpa.hr
www.facebook.com/uhpahr

Specializace: Asociace chorvatských cestovních kanceláří a agentur

ATOUT FRANCE
Pavla Elsterová
Prinz Eugen-Strasse 72/2/2.3
A-1040 Vídeň
Rakousko
DIČ: ATU573 68 967

( +43 1 503 28 92
@ info.cz@france.fr
ü www.france.fr

Specializace: Francouzská agentura pro podporu cestovního ruchu - propagace Francie jako turistické destinace

CAMIC - Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
Kateřina Stolínová, Jana Filková
Husova 159/25
110 00 Praha 1
IČ: 267 54 665
DIČ: CZ267 54 665
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+420 222 015 300
info@camic.cz
www.camic.cz
www.facebook.com/camicprague

Specializace: nezisková organizace vytvářející síť služeb za účelem podpory obchodních aktivit členských firem - italských i českých; CAMIC pořádá mnoho odborných seminářů, tematických večerů, prezentací, workshopů a galavečeří

CEE TOURISM
Lenka Fidranská
Americká 17
120 00 Praha 2
IČ: 755 53 961

( +420 776 276 797
@ info@cee-tourism.com
ü www.cee-tourism.com

Specializace: destinační marketing, tvorba strategií a poradenství v cestovním ruchu se zaměřením na africké destinace
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CONCORD EXOTIC VOYAGES (I) Pvt. Ltd.
Zuzana Veverková
G-293 Panampilly Avenue
Panampilly Nagar
682 036 Cochin
Indie
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+91 484 2318 002/003 (kancelář Indie)
+420 608 205 988
zuzana@concordtours.in
info@concordtours.in
www.concordtours.in
www.facebook.com/cevoyages

Specializace: Incoming do Indie - jedna z předních renomovaných DMC, 3 kanceláře - Goa, Kerala, Delhi; kompletní služby v rámci celé Indie, ubytování, transfery,
výlety, okruhy, individuální a tematické služby (ayurvéda, jóga, eco programy atd.), česky hovořící asistence. Držitel ocenění The best Inbound Tour Operator of India 2018.

ČVUT v Praze - Správa účelových zařízení
Ing. Mgr. Petra Solimanová
Vaníčkova 7
160 17 Praha 6
IČ: 684 07 700
DIČ: CZ684 07 700

( +420 234 678 217, +420 234 678 201
@ recepce@suz.cvut.cz
ü www.suz.cvut.cz

Specializace: levné ubytování a stravování v kolejích ČVUT

desticon s.r.o.
Lukáš Jícha
Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
IČ: 471 20 541
DIČ: CZ47120541
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+420 601 234 326
office@desticon.cz
www.desticon.cz
www.facebook.com/desticon.online

Specializace: Destinační agentura se specializací na obchodně-marketingové zastupování turistických centrál, regionů a jiných
subjektů cestovního ruchu

DM SERVICES s.r.o.
Leoš Dvořák
Smetanovo nábřeží 316
517 54 Vamberk
IČ: 287 99 747
DIČ: CZ287 99 747

( +420 773 640 033, +420 603 599 948
@ sales@dmservices.cz
ü www.dmservices.cz

Specializace: Adresný a neadresný directmail, zásilky věrnostních programů, příprava kampaní, výroba a potisk obálek, výroba
tiskovin, personifikace zásilek, kompletace a balení zásilek, databázový marketing, distribuce, skladování

ETICS ITP, s.r.o.
Štěpán Landík
Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 274 15 295
DIČ: CZ699 000 098

( +420 221 860 571
@ klient@etics.cz
ü www.etics.cz

Specializace: Pojišťovací makléř, pojišťovací agent, samostatný likvidátor pojistných událostí
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Exotic India Tourism
Jana Křížová
Connaught Place
110001 New Delhi
IČ: 396537757782
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+919891325429,
+420773565908
info@exoticindiatourism.com
www.exoticindiatourism.com
www.facebook.com/EITdelhi/

Specializace: Organizace zájezdů na míru pro skupiny i jednotlivce po celé Indii, treky a lyžování v Himaláji, jóga, ajurvéda, rezervace hotelů, jízdenek, letenek, půjčení aut či motocyklů apod.

GLOBAL BLUE CZECH REPUBLIC, s.r.o.
Ing. Jiří Macas, MBA
Vodičkova 38/1935		
110 00 Praha 1			
IČ: 261 59 341			
DIČ: CZ261 59 341
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+420 224 241 271
info.cz@globalblue.com
www.globalblue.com
www.facebook.com/globalblue

Specializace: Zprostředkovatelská a poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb

HUNGARIAN TOURISM AGENCY LTD.
Kacsa utca 15-23
1027 Budapešť
Maďarsko
DIČ: HU103 56 113

( +36 30 377 01 91

Specializace: maďarská centrála cestovního ruchu

CHORVATSKÉ TURISTICKÉ SDRUŽENÍ
Dubravko Miholić
Krakovská 25
110 00 Praha 1
IČ: 673 61 544
DIČ: CZ673 61 544
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+420 222 211 812
info@htz.cz
www.chorvatsko.hr
www.facebook.com/croatia.hr

Specializace: propagace cestování do Chorvatska

INTERHOME s.r.o.
Jana Šnajdrová 				
Sokolovská 84-86			
186 00 Praha 8				
IČ: 607 18 072				
DIČ: CZ607 18 072
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+420 222 323 323
info@interhome.cz
www.interhome.cz
www.facebook.com/interhomecz

Specializace: pronájem rekreačních domů a apartmánů v 31 zemích
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KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA
Mgr. Aleš Mokren
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
IČ: 720 38 691

( +420 495 707 432
@ info@vennamesta.cz
ü www.vennamesta.cz

Specializace: dobrovolný svazek obcí Královská věnná města nabízí tipy na výlety i vícedenní pobyty pro jednotlivce i organizované skupiny; speciální nabídka pro rodiny s dětmi, školní kolektivy, seniory a ženy, tipy na adrenalinové zážitky a cyklistické výlety

Kristýna Maková
Kristýna Maková
Mydlářka 1967/8
16000 Praha 6 - Dejvice
IČ: 887 90 363
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+420 776 015 544
info@propruvodce.cz
www.kristynamakova.cz
www.copyakademie.net
www.prahakrizemkrazem.cz
www.facebook.com/PrahaKrizemKrazem

Specializace: Průvodkyně, copyeditorka, ideama(r)kerka a lektorka. Několik let jsem působila jako webeditorka v zahraničním vysílání Českého rozhlasu a také jako
externí redaktorka vysílání pro krajany. Jsem také zakladatelkou několika projektů - CopyAkademit:NET, Praha křížem krážem: zážitkové procházky, ProPrůvodce.cz

Letiště Brno, a.s.
Martin Vild
Letiště Brno-Tuřany 904/1
62700 Brno
IČ: 262 37 920
DIČ: CZ262 37 920
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+420545521111
info@brno-airport.cz
www.brno-airport.cz
www.facebook.com/brnoairport

Specializace: Provozovatel veřejného mezinárodního letiště Brno-Tuřany

LETIŠTĚ OSTRAVA, a.s.
Stanislav Bujnovský
742 51 Mošnov č.p. 401
IČ: 268 27 719
DIČ: CZ268 27 719
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+420 597 471 117
sekretariat@airport-ostrava.cz
www.airport-ostrava.cz
www.facebook.com/letiste

Specializace: Provoz veřejného mezinárodního letiště Leoše Janáčka Ostrava.

LETIŠTĚ PRAHA, a.s.
Marika Janoušková
K letišti 1019/6
161 00, Praha 6
IČ: 282 44 532
DIČ: CZ699003361

( +420 220 111 888
@ informace@prg.aero
ü www.prg.aero

Specializace: provozovatel mezinárodního letiště
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MAGICWARE, s.r.o.
Ing. Tomáš Novosad
Krohova 2212/75
160 00 Praha 6
IČ: 625 76 836
DIČ: CZ625 76 836
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+420 222 260 999
sekretariat@magicware.cz
info@magicware.cz
www.magicware.cz

Specializace: Software pro Vaši cestovní kancelář - on-line rezervační systémy, webové prezentace a mobilní aplikace. Náš jedinečný systém IS>TOUR používá již více než
10 000 uživatelů ve 100 CK, v 7 zemích světa a odbaví přes 1,5 mil. osob ročně.Vybírat Můžete z hotových produktů a šablon, nebo Vám připravíme komplexní řešení na míru!

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
Ida Rašovská				
Zemědělská 1				
613 00 Brno				
IČ: 621 56 489				
DIČ: CZ621 56 489
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+420 545 132 500
idava@mendelu.cz
www.mendelu.cz
www.facebook.com/mendelu

Specializace: Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity nabízí pro studenty bakalářského stupně obor Management cestovního ruchu.V rámci tohoto oboru se učí řada předmětů zaměřených na problematiku CR např. Podnikání v cestovním ruchu, Destinační management atd.

MUZEUM KARLA ZEMANA
Lenka Lukáčková
Saská 3
118 00 Praha 1
IČ: 056 01 029
DIČ: CZ056 01 029
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+420 724 341 091
info@muzeumkarlazemana.cz
www.muzeumkarlazemana.cz
www.facebook.com/muzeumkarlazemana

Specializace: Poznejte, jak vznikaly filmové triky ve filmu Cesta do pravěku nebo Vynález zkázy před érou digitálních technologií. Interaktivní výstava je koncipována jako filmové scény a ateliéry, kde se můžete natáčet a fotit v akci. Doprovodný program – workshopy animace, plavby po Čertovce, výtvarné dílny, projekce

OA A SOŠ CESTOVNÍHO RUCHU CHOCEŇ
Mgr. Jaroslav Studnička
T. G. Masaryka 1000
565 36 Choceň
IČ: 493 14 661
DIČ: CZ493 14 661
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+420 465 471 338
oachocen@oa-chocen.cz
www.oa-chocen.cz
www.facebook.com/studium.chocen

Specializace: studijní obory: cestovní ruch, veřejnosprávní činnost, obchodní akademie; učební obory: kuchař - číšník, cukrář

ÖSTERREICH WERBUNG PRAHA
Jaroslav Jachim				
Krakovská 7				
110 00 Praha 1				
IČ: 416 92 331				
DIČ: CZ416 92 331
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+420 222 212 057
office@austria.info
www.austria.info/cz
www.facebook.com/dovolena.
rakousko

Specializace: Österreich Werbung (ÖW) je národní turistickou organizací Rakouské republiky, jejímž hlavním cílem je propagace
Rakouska jako turistické destinace
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PAMÁTNÍK TEREZÍN
Stanislav Lada
Principova alej 304
411 55 Terezín
IČ: 001 77 288
DIČ: CZ001 77 288		

(
@
ü
A

+420 416 782 225, +420 606 632 914
pamatnik@pamatnik-terezin.cz
www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/terezinmemorial

Specializace: martyrologické muzeum

Portugalská turistická centrála
Petra Sochorcová
Na Zátorce 10
160 00 Praha
DIČ: 508666236		
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+420 251 091 761, +420 737 634 774
petra.sochorcova@turismodeportugal.pt
www.visitportugal.pt
www.facebook.com/visitportugal

Specializace: Národní turistická centrála Portugalska. Podporuje cestovní ruch, je odpovědná za propagaci, posílení a udržitelnost
turistických aktivit. Své aktivity směřuje k naplnění cíle posílit cestovní ruch jako jeden z pilířů růstu portugalské ekonomiky

PRAGUE BOATS s.r.o.
Miloslava Skálová
Dvořákovo nábř. - přístaviště u Čechova mostu, nást. 5
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 485 92 439
DIČ: CZ485 92 439
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+420 605 700 007, +420 724 202 505
info@pragueboats.cz
www.prague-boats.cz
www.facebook.com/pragueboats

Specializace: největší provozovatel výletních lodí v Praze na Vltavě - vyhlídkové okružní plavby, tematické plavby, výlety lodí za hranice
hlavního města, firemní akce na lodích, konference, soukromé oslavy či svatby, a to včetně špičkového cateringu a doprovodného programu

ROYAL GULF TOURISM LLC
Zuzana Veverková – Marketing Manager ČR & SK
Deira House Building
Abu Baker Al Siddique Road
P. O. Box 25813
Dubaj, Spojené arabské emiráty
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+971 4 2699 801 (kancelář Dubaj)
+420 608 205 988
zuzana@royalgulf.net
www.royalgulf.net
www.facebook.com/royalgulftourismllc

Specializace: incoming Spojené arabské emiráty - jedna z předních renomovaných incomingových společností se sídlem v Dubaji; ubytování, transfery, výlety, tematické služby (golf, výstavy, líbánky, sport, medicínský cestovní ruch atd.), speciální divize pro MICE a VIP klienty, zkušený a silný česky hovořící tým; certifikace ISO 9001:2008 CERTIFIED

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr
Roman Berkes
( +421 948 190 600
Bajkalská 25
@ sacka@sacka.eu
821 01 Bratislava
ü www.sacka.eu
Slovenská republika
IČ: 173 22 642
DIČ: 2020797812
Specializace: Slovenská asociace cestovních kanceláří a cestovních agentur
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SLOVENIJA CENTER, s.r.o.
Michal Kůra			
Římská 191/16
120 00 Praha 2
IČ: 015 35 048
DIČ: CZ015 35 048
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+420 603 278 578
info@slovenia.cz
www.slovinsko.travel
www.slovenia.info
www.facebook.com/slovinsko

Specializace: Provozování turistického informačního centra a organizace akcí zaměřených na propagaci cestovního ruchu Slovinska; partner STO Slovenija (Slovinská centrála cestovního ruchu).

Slovenské zastoupení cestovního ruchu slovakia.travel
Ing. Marta Kučerová
Náměstí Republiky 1037/3
110 00 Praha 1
IČ: 304 16 094
DIČ: SK202 0799 209

( +420 776 765 477
@ office.cz@slovakia.travel
ü www.slovakia.travel

Specializace: národní turistická centrála Slovenska

SOŠ OBCHODU, UŽITÉHO UMĚNÍ A DESIGNU
Mgr. Hana Kubálková
Nerudova 33
301 00 Plzeň
IČ: 005 20 152

( +420 377 183 610
@ sos@nerudovka.cz
ü www.nerudovka.cz

Specializace: škola vyučuje mj. maturitní obor Ekonomika a podnikání – cestovní ruch; úzce spolupracuje s odbornou praxí,
je nositelem Pečeti kvality za mezinárodní spolupráci a pořádá dnes již mezinárodní odbornou soutěž žáků Region

Soukromá sŠ podnikatelská – ALTMAN, s.r.o.
Jana Chrtková				
Na Tobolce 389				
506 01 Jičín				
IČ: 252 70 044			

( +420 493 535 618
@ kancelar@sposka.cz
ü www.sposka.cz

Specializace: střední škola s ekonomickým zaměřením

SPANISH TOURISt BOARD - Oficina de Turismo de Espana
Mgr. Zuzana Churanová, koordinátorka pro ČR
Walfischgasse 8
1010 Wien
Austria
IČ: ESQ2829013H
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+43 151 295 8011, +420 724 536 450
viena@tourspain.es
churanova.zuzana@seznam.cz
www.spain.info
www.facebook.com/spain.info

Specializace: Turespaña, španělská centrála pro cestovní ruch - pro materiály se obracejte na kancelář ve Vídni
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střední Škola A voš CESTOVNÍHO RUCHU
Mgr. Zdeňka Erhartová			
Senovážné nám. 12			
370 01 České Budějovice			
IČ: 600 77 590			
DIČ: CZ600 77 590

( +420 389 139 320
@ info@skolacrcb.cz
ü www.skolacrcb.cz

Specializace: výuka v oborech gastronomie a turismu

STŘEDNÍ ŠKOLA
Ing. Jolana S. Marcondes
U Kantorka 406			
756 61 Rožnov pod Radhoštěm		
IČ: 253 64 359			

CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM
STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, s.r.o.

( +420 571 648 007, +420 603 106 528
@ info@sscrroznov.cz
ü www.sscrroznov.cz

Specializace: výuka v oborech: cestovní ruch (management a turismus, wellness a lázeňství, masérské služby), hotelnictví
(hotelnictví a turismus), masér sportovní a rekondiční

SWITZERLAND TOURISM
Alena Koukalová
c/o HST Obchodní komora Švýcarsko – ČR
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
DIČ: CHE108 956 138
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+420 222 521 125
stprag@switzerland.com
www.mojesvycarsko.com
www.stnet.ch
www.facebook.com/mojesvycarsko

Specializace: Národní centrála cestovního ruchu Švýcarské konfederace; úkolem je propagace Švýcarska jako turistické destinace,
spolupráce s českými CK a CA, médii a propagace pro veřejnost

TRAVELTREX GMBH - SNOWTREX
Veronika Figarová
Bonner Str. 484-486
509 68 Kolín nad Rýnem
Německo			
DIČ: DE813 076 768
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+420 234 495 495
info-cz@snowtrex.com
www.snowtrex.cz
www.traveltrex.com/en/
www.facebook.com/SnowTrex/

Specializace: Společnost TravelTrex je německá cestovní kancelář založená v roce 1999, která se značkou SnowTrex nabízí lyžařské
zájezdy do 500 evropských a amerických zimních středisek a 2 500 možností ubytování.

TUNISKÝ NÁRODNÍ ÚŘAD PRo cestovní ruch
Riadh Dekhili
Štěpánská 14
110 00 Praha 1
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+420 224 941 824, +420 224 942 424
onttpraha@iol.cz
www.discovertunisia.com
www.facebook.com/DiscoverTunisia.com.
SLCZ

Specializace: propagace tuniského cestovního ruchu na českém a slovenském trhu
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Union poisťovňa, a.s., pobočka pro ČR
Petra Ganická
Španělská 2
120 00 Praha 2
IČ: 242 63 796				
DIČ: CZ683 015 587
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+420 720 044 776, 844 111 211
union@unionpojistovna.cz
www.unionpojistovna.cz
www.facebook.com/unionpojistovna

Specializace: pojišťovnictví všeobecně se specializací na cestovní pojištění, pojištění úpadku CK a pojištění odpovědnosti CK

VELETRHY BRNO, a.s.
Nikola Lekovski
Výstaviště 1				
647 00 Brno				
IČ: 255 82 518				
DIČ: CZ255 82 518		

( +420 541 153 029
@ go@bvv.cz
ü www.bvv.cz/go

Specializace: organizátor mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO a mezinárodního veletrhu turistických
možností v regionech REGIONTOUR

VOLAREZA - Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, p. o.
Ing. Patrik Letocha, obchodní náměstek
Magnitogorská 1494/12
101 00 Praha 10 – Vršovice
IČ: 000 00 582
DIČ: CZ000 00 582
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+420 973 201 657, 973 201 627
+420 973 201 623, 973 201 631
david.tejnor@vlrz.cz
marketa.havelkova@vlrz.cz
www.volareza.cz

Specializace: Poskytování ubytovacích služeb

A MEZINÁRODNÍHO OBCHODNÍHO

VOŠ CESTOVNÍHO RUCHU STYKU, spol. s r.o.
Mgr. Libor Bastl
Letohradská 1
170 00 Praha 7
IČ: 629 56 191
				

(
@
ü
A

+420 273 130 240, +420 603 251 745
sekretariat@voscr.cz
www.voscr.cz
www.facebook.com/voscestovniruch

Specializace: výuka v oboru Cestovní ruch a Mezinárodní obchodní styk

VOXtours.cz
Andrej Kunský
Chlupáčova 1176/8			
152 00 Praha 5				
IČ: 279 14 836				
DIČ: CZ27914836
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+420 228 885 641
welcome@voxtours.cz
www.voxtours.cz
www.facebook.com/voxtours.cz

Specializace: Pronájem audio-komunikačního systému Tour Guide Systém
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VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ jihlava
RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.		
Tolstého 16				
586 01 Jihlava				
IČ: 712 26 401				
DIČ: CZ712 26 401
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+420 567 141 111
stanislava.pachrova@vspj.cz
www.cestovka-jihlava.cz
www.facebook.com/vsp.jihlava

Specializace: Výuka bakalářského studijního oboru Cestovní ruch a provoz Cestovní kanceláře VŠPJ
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Členové ECTAA / Members of ECTAA
BELGIE
FIT/FTI
Imperiastraat 10
B–1930 Zaventem, Belgium
Tel: +32 2 242 00 40
E-mail: secretary@fit-fti.be
web: www.fti-fit.be

web: www.uhpa.hr
UPA-HGK
Rooseveltov trg 2
CR - 10000 Zagreb, Croatia
Tel.: +385 1 456-1570
E-mail: turizam@hgk.hr
eb: www.hgk.hr

BULHARSKO
ABTTA
1, Hristo Belchev Str.
BG – Sofia 1000, BULGARIA
Tel: +359 2 980 52 55
E-mail: info@abtta.com
web: www.abtta.com

IRSKO
20 Molesworth Street
ITAA
IE – Dublin 2, Ireland
Tel: +353 (0)1 417 9696
E-mail: info@itaa.ie
web: www.itaa.ie

ČESKÁ REPUBLIKA
ACCKA
Letenska 119/3
CZ - 118 00 Prague 1, Czech
Republic
Tel: +420 224 862 551
E-mail: sekretariat@accka.cz
web: www.accka.cz

ITÁLIE
Confturismo
Piazza G. G. Belli
I–00153 Roma, Italy
Tel.: +39 06 58 66 330
E-mail: turismo@confcommercio.it
web: www.confturismo.it

DÁNSKO
DRF
Vodroffsvej 32
DK – 1900 C Frederiksberg
Tel: +45 35 35 66 11
E-mail: drf@travelassoc.dk
web: www.travelassoc.dk

FTO
Corso Venezia, 47
I - 20121 Milano
el: +39 02 775 0386
web: https://ftoitalia.it

ESTONSKO
ETFL
Pärnu mnt. 20
EE - 10141 Tallinn, Estonia
Tel: +372 6 313 013/411.426
E-mail: info@etfl.ee
web: www.etfl.ee

KYPR
ACTA
Stasicratous 24
1065 Nicosia, CYPRUS
Mail address:
P.O. Box 22369
CY - 1521 Nicosia
Tel: +357 22 666 435
E-mail: acta@acta.org.cy
web: www.acta.org.cy

FINSKO
SMAL
Vilhonkatu 4B
FIN – 00100 Helsinki, Finland
Tel: +358 9 4133 3500
E-mail: smal@smal.fi
web: www.smal.fi

LITVA
NTVA
Seimyniskiu str. 1a
LT - 09312 Vilnius
Tel: +370 611 48170
E-mail: info@ntva.lt
web: www.ntva.lt

FRANCIE
Les Entreprises du Voyage
15, Avenue Carnot
F–75017 Paris
Tel: +33 1 44 01 99 90
E-mail: contact@entreprisesduvoyage.org
web: www.entreprisesduvoyage.org

LOTYŠSKO
ALTA
Skolas iela 3-201
LV - 1010 Riga, Latvia
Tel: +371 721 00 65
E-mail: info@alta.net.lv
web: www.alta.net.lv

CHORVATSKO
UHPA
Izidora Krsnjavoga 1/II
CR - 10000 Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 230 4992
E-mail: uhpa@uhpa.hr

MAĎARSKO
MUISZ
Révay u. 10,
H – 1065 Budapest, Hungary
Tel: +36 1 279 11 07
E-mail: info@muisz.com
web: www.muisz.com

MALTA
FATTA
Suite 1, The Exchange Republic
Street
Valletta VLT 1117, Malta
Tel: +356 21 238 614
E-mail: ceo@fatta.org
web: www.fatta.org
NĚMECKO
DRV
Lietzenburger Str. 99
D – 10707 BERLIN
Tel: +49 30 284 06 0
E-mail: info@drv.de
web: www.drv.de
NIZOZEMSKO
ANVR
Storkstraat 24
NL - 3833 LB Leusden
Tel: +31 35 543 34 10
E-mail: info@anvr.nl
web: www.anvr.nl
NORSKO
VIRKE
Henrik Ibsens gt 90
P.O. Box 2900 Solli
N - 0230 Oslo
Tel.: +47 22 54 17 00
E-mail: astrid.bergmal@virke.no
web: www.virke.no
POLSKO
PIT
Ul. Marszalkowska 9/15 lok. 29
PL – 00626 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 826 55 36
E-mail: p.niewiadomski@pit.org.pl
web: www.pit.org.pl
PORTUGALSKO
APAVT
Rua Rodriges Sampaio 170–1°
P–1169-120 Lisboa
Tel: +351 21 355 30 10
E-mail: apavt@apavtnet.pt
web: www.apavtnet.pt

RUMUNSKO
ANAT
11A Turturelelor 3rd floor
RO – 030881 Bucharest
Tel: +40 21 312 19 08
E-mail: office@anat.ro
web: www.anat.ro
ŘECKO
HATTA
14, Xenofontos Str.
GR - 10557 Athens
Tel: +30 210 922 35 22
E-mail: hatta@hatta.gr
web: www.hatta.gr
SLOVENSKO
SACKA
Bajkalská 25
SK - 821 01 Bratislava 2, Slovakia
Tel: +421 2 534 190 58
E-mail: sacka@sacka.eu
web: www.sacka.eu
SLOVINSKO
ZTAS
Dimičeva 13
SI - 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel.: +386 1 58 98 229
E-mail: info@ztas.org
web: www.ztas.org
ŠPANĚLSKO
ACAVe
Av. Princep d´Asturies 54, 5 a pl.
E–08012 Barcelona
Tel: +34 93 321 97 29
E-mail: acave@acave.travel
web: www.acave.travel
ŠVÉDSKO
SRF
Sturegatan 11 P.O. Box 55545
S – 102 04 Stockholm
Tel: +46 8 762 68 60
E-mail: info@srf-org.se
web: www.srf-org.se

ŠVÝCARSKO
SRV
RAKOUSKO
Etzelstrasse 42
ÖRV
P.O. Box 821
Bösendorferstrasse 4/3/18 A - 1014 CH - 8038 Zürich
Wien
Tel: +41 44 487 30 50
Tel.: +43 1 532 26 91
E-mail: mail@srv.ch
E-mail: office@oerv.at
web: www.srv.ch
web: www.oerv.at
VELKÁ BRITÁNIE
WKÖ
ABTA
Wiedner Hauptstraße 63
30 Park Street
A-1045 Wien
GB – London SE1 9EQ
Tel: +43 590 900-3553
Tel: +44 20 3117 0500
E-mail: reisebueros@wko.at
E-mail: publicaffairs@abta.co.uk
web: www.reisebueros.at
web: www.abta.com
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Markéta Chaloupková
Tel.: + 49 (0) 30 200 58 837
berlin@czechtourism.com

Příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR
- CzechTourism byla zřízena v roce 1993 za účelem propagace země jako atraktivní turistické destinace na zahraničním i domácím trhu. Významnými partnery agentury při této propagaci jsou domácí turistické regiony, města a obce i podnikatelské subjekty.
K propagaci České republiky přispívají zahraniční zastoupení Czech
Tourism po celém světě (stav k 28.02.2022).
The Czech Tourism Authority - CzechTourism is a contributory organization of the Ministry for Regional Development and was established in
1993. Its significant partner agencies include domestic tourist regions, cities,
municipalities and businesses. CzechTourism is engaged in the development
of tourism in the Czech Republic through a number of key activities that
promote tourism domestically and abroad. The CzechTourism along with
its offices abroad ensures its succesful presentation worldwide.

BENELUX
(+působnost pro Belgii,
Nizozemí, Lucembursko)
Tsjechisch Bureau voor
Toerisme-CzechTourism
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
NEDERLAND
Petra Koorn Palečková
Tel: +31 615 69 68 75
paleckova@czechtourism.com
ČÍNA - Peking
Czech Tourist Authority
- CzechTourism
2 Ritan Lu
Jianguomenwai
100600 BEIJING
P.R. of CHINA
Lukáš Pokorný
Tel. +8613810879897
pokorny@czechtourism.com
ITÁLIE
Ente Nazionale Ceco per il
Turismo - CzechTourism
Via G. B. Morgagni 20
20129 Milano, ITALIA
Luboš Rosenberg
Tel. +39 02 204 65 26
rosenberg@czechtourism.com
FRANCIE
Office national tchèque de
tourisme - CzechTourism
18, rue Bonaparte
75006 Paris, FRANCE
Kateřina Srbková
Tel: +33 1 53 73 00 34
srbkova@czechtourism.com
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JAPONSKO
Czech Tourist Authority Czech Tourism
2-16-14, Hiroo, Shibuya-ku
Tokyo 150-0012, JAPAN
Štěpán Pavlík
Tel:+ 813 6427 3093
tokyo@czechtourism.com
KOREA
(+ působnost pro Filipíny)
Czech Tourist Authority CzechTourism Korea
Yeoksam Heights Building, Office
n. 1314, 13th floor,
642-19 Yeoksam-dong,
Gangnam-gu, 06132 Seoul
Republic of Korea
Michal Procházka
Tel.: +82 2 322 4210
prochazka.m@czechtourism.com
MEXIKO
(+ působnost pro Latinskou
Ameriku)
Oficina de Turismo de la República Checa - CzechTourism
SC de CVArquimedes 130, piso
5, oficina A.
Col.: Polanco V seccion. Alcaldia:
Miguel Hidalgo
Ciudad de México, MÉXICO
Petr Lutter
Tel.: +525541695611
lutter@czechtourism.com
NĚMECKO
Tschechische Zentrale für
Tourismus - CzechTourism
Wilhelmstraße 44
10117 Berlin, DEUTSCHLAND

POLSKO
(+ působnost pro LITVU
a LOTYŠSKO)
Czeska Centrala Ruchu
Turystycznego - CzechTourism
Al. Róż 16
00-556 Warszawa, POLSKA
Ivana Bílková
Tel .: +48 22 629 2916
bilkova@czechtourism.com
Rakousko
( + pole působnosti pro ŠVÝCARSKO)
Tschechische Zentrale für
Tourismus - CzechTourism
Penzinger Str. 11-13,
1140 Wien, Österreich
Sabina Kospo
Tel: +4 3 1 89 20 299
kospo@czechtourism.com
RUSKO
(+ působnost pro Bělorusko,
Ázerbájdžán)
Czech Tourist Authority CzechTourism
3rd Tverskaya-Yamskaya Street 31/35
125047, Moscow
Alena Kudílková
Tel: +7 499 978 5205
kudilkova@czechtourism.com
SLOVENSKO
Česká centrála cestovného
ruchu - CzechTourism
Prepoštská 6, 811 01 Bratislava
SLOVENSKO
Nora Gill
Tel.: +421 911 420 669
gill@czechtourism.com
ŠPANĚLSKO
Oficina Nacional Checa de
Turismo - CzechTourism
Representación para España
Avda. Pío XII, 22-24
28016 Madrid, ESPANA
Markéta Lehečková
Tel. : +34 91 359 25 27
leheckova@czechtourism.com
ŠVÉDSKO
(+ působnost pro SKANDINÁVII a FINSKO)
Czech Tourist Authority
- CzechTourism
Villagatan 21
114 32 Stockholm, SVERIGE
Lucie Vallin
Tel: +46 (0)8 440 42 21
vallin@czechtourism.com

USA - New York
(+ působnost pro Kanadu)
Czech Tourist Authority
- CzechTourism
26 Broadway, 8th Floor,
New York, NY 10004
Michaela Claudino
Tel.: +1 212 288 0830
claudino@czechtourism.com
VELKÁ BRITÁNIE
(+působnost pro IRSKO)
Czech Tourist Authority
- CzechTourism
Embassy of Czech Republic
26-30 Kensington Palace Gardens
London
W8 4QY
UK
Katarína Hobbs
Tel: + 44 (0) 203 220 0184
hobbs@czechtourism.com
Blízký východ
Czech Tourist Authority CzechTourism Middle East
Wafi Mall, 3rd floor,
Dubai, UAE
Faris Jahic
Tel: + 971 4 2567077
middleeast@czechtourism.com
INDIE
Czech Tourist Authority CzechTourism India
20th Floor,Tower A, Urmi Estate,
95 Ganpatrao Kadam Marg,
Lower Parel (W), Mumbai 400013,
INDIA
Dency Mathew
Tel.: +91 9820440745
india@czechtourism.com
IZRAEL
Czech Tourist Authority –
CzechTourism Israel
Marek Kroutil
Tel.: +420 221 580 610
kroutil@czechtourism.cz

