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1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve 
Zlínském kraji

• Centrála cestovního ruchu byla založena v 
roce 2007 Zlínským krajem. 

• Je pověřena v plném rozsahu řízením • Je pověřena v plném rozsahu řízením 
cestovního ruchu v kraji, zastupováním kraje 
v oblasti marketingu a cestovního ruchu (v 
úřadu Zlínského kraje bylo zrušeno odd. cestovního ruchu).

• Centrála má 6 zaměstnanců.



2. Organiza ční struktura spole čnosti –
interní management

PhDr. Dana Daňová
ředitelka společnosti

Oddělení projektového řízení

Radka Maňásková
hlavní projektová 

manažerka

Ing. Vladimíra Divílková
projektová
manažerka

Ing. Pavlína Zátopková
administrátor projektů

Ing. Petra Zbranková
hlavní marketingový 

specialista
Ing. Zdeněk Urbanovský

konzultant



3. Poradní sbor ředitelky Poradní sbor ředitelky – externí 
management

1. externí výkonný management pro řízení a kordinaci 
turistického regionu:
a) celkově 9 osob, po 2 členech z každé ze 3 oblastí kraje, za Valašsko 3 

členové.

2. náplň práce poradního sboru ředitelky, zejména:
a) přenášení informací, výměna dat oběma směrya) přenášení informací, výměna dat oběma směry
b) ediční činnosti (tvorba edičních řad oblastí, odborná garance obsahu 

tiskovin, zajišťování podkladů)
c)c) aktivní účasti na veletržních prezentacích, výstavách a prezentacích aktivní účasti na veletržních prezentacích, výstavách a prezentacích 

sloužících ksloužících k podpoře prodejepodpoře prodeje
d)d) kontakt na informační centra a koordinace činnosti skontakt na informační centra a koordinace činnosti s těmito významnými těmito významnými 

subjekty vsubjekty v systému cestovního ruchusystému cestovního ruchu
e) utváření pracovních skupin a projektových týmů projektových týmů dle potřeby při 

naplňování projektových záměrů (např. projektový tým, ediční rada, 
produktový tým, marketingový tým)



4. Orgány spole čnosti

- Správní rada – do působnosti správní rady náleží zejména dbát 
na zachování účelu pro který byla společnost založena; 
schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny; schvalovat roční 
účetní závěrku a výroční zprávu; schvalovat roční plán činnosti 
společnosti; rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových 
činnostíčinností

- Dozorčí rada – dozorčí rada přezkoumává roční účetní závěrku 
a výroční zprávu společnosti; podává zprávu správní radě o 
výsledcích kontrolní činnosti; dohlíží na to, že společnost vyvíjí 
činnost v souladu se zákony, zakládací listinou a statutem 
společnosti

- pravomoci jednotlivých orgán ů spole čnosti vyplývají ze 
zakládací listiny spole čnosti



5. Hlavní p ůsobnost Centrály 
cestovního ruchu Východní Moravy

• zajišťování informačního servisu, prezentace a propagace cestovního 
ruchu pro území Zlínského kraje, 

• příprava, koordinace a realizace rozvojových projektů na podporu 
cestovního ruchu a turistiky na území Zlínského kraje, získávání 
dotací, grantů a jiných zdrojů financování těchto projektů,

• rozvoj a podpora mezinárodní spolupráce na regionální úrovni k • rozvoj a podpora mezinárodní spolupráce na regionální úrovni k 
podpoře cestovního ruchu a turistiky ve Zlínském kraji,

• propagace a spolupráce při realizování významných kulturních a 
sportovních akcí konaných na území Zlínského kraje,

•• prezentace ubytovacích kapacit na území Zlínského kraje,prezentace ubytovacích kapacit na území Zlínského kraje,
• poskytování poradenské a konzultační činnosti v cestovním ruchu.



6. Rozsah p ůsobnosti Centrály cestovního 
ruchu Východní Moravy – dopl ňková činnost

Spole čnost vykonává tyto dopl ňkové činnosti:
• pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a 

obdobných akcí,
• vydavatelské a nakladatelské činnosti,• vydavatelské a nakladatelské činnosti,
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných 

vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
• reklamní činnost a marketing,
• výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce 

zvukových a zvukově-obrazových záznamů.



7. Partne ři projekt ů 

•• partneři z turistických oblastí Východní Moravypartneři z turistických oblastí Východní Moravy
– Region Slovácko – sdružení pro rozvoj CR
– Kroměřížsko – sdružení pro CR
– Statutární město Zlín
– Sdružení obcí Hornolidečska
– Sdružení Mikroregion Rožnovsko– Sdružení Mikroregion Rožnovsko
– Sdružení obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
– Sdružení Valašsko - Horní Vsacko

•• Zlínský krajZlínský kraj
•• CzechTourismCzechTourism



Rezervační systém ubytováníRezervační systém ubytování

• Umístěn na www.vychodni-morava.cz
• Podpora a propagace ubytovatelů v 

turistickém regionu
• Zavedení moderního prvku do akvizice 

klientů
• Využití funkčnosti webového portálu 

Východní Moravy.



Proč to děláme?

• Cestovní ruch zařazen do souboru opat ření ke opat ření ke 
stabilizaci ekonomiky stabilizaci ekonomiky kraje

• Navzdory ekonomické recesi chceme dosáhnout 
rozvoj/udržení návšt ěvnosti regionu

• Chceme dát ubytovatelům nový akvizi ční kanál
ke zlepšení obsazenosti zlepšení obsazenosti zařízení a nástroj k 
fungování  ubytovacího zařízení (kvalita služebkvalita služeb )

• Chceme zlepšit podmínky pro rozvoj cestovního 
ruchu, v budoucnu vazba na další projekty



Prostředky
1. Webový portál www.vychodni-morava.cz
2. Recepční a rezerva ční systém HotelTime Lite
3.3. Na dva roky bezplatná licence programu pro Na dva roky bezplatná licence programu pro 

ubytovatele ubytovatele –– podpora podnikatel ůmpodpora podnikatel ům
4. Propagace systému a portálu4. Propagace systému a portálu
5.5. Vazby na webové stránky ubytovatel ůVazby na webové stránky ubytovatel ů

6. Kraj dotuje projekt částkou 2 mil. K č

7. Zahájení projektu – kv ěten 2009
8.8. Bezplatná konzulta ční činnost pro ubytovateleBezplatná konzulta ční činnost pro ubytovatele



Naše síla je v marketingu

• www.vychodni-morava.cz (2 200návšt ěv denn ě)
• Webové stránky ubytovatel ů

• Webové stránky m ěst a obcí ve Zlínském kraji
• Webové stránky informa čních center v ZK• Webové stránky informa čních center v ZK
• Webové stránky projekt ů CR v ZK
• Smlouvy s cestovními kancelá řemi
• Komplexní marketingová komunikace CCR VM
• Návaznosti na další projekty (rezervace pro Ba ťův 

kanál)



Proč Hotel Time?
• 18 měsíců příprava výběrového řízení
• Vyhovující cenová nabídka a licenční politika
• Zákazník a ubytovatel jsou propojeni v reálném čase v reálném čase (tj. skutečně 

on-line, nikoliv pseudo-on-line)
• Program Hotel Time je vhodný pro všechny typy ubytovacích pro všechny typy ubytovacích 

kapacit kapacit (jak velké hotely, tak malé penziony či chaty)kapacit kapacit (jak velké hotely, tak malé penziony či chaty)
• Program nevyžaduje na straně hotelu speciální vybavení – postačí 

PC a připojení na internetPC a připojení na internet
• Program umožňuje prodávat balí čky služebprodávat balí čky služeb
• Program je snadno ovladatelný snadno ovladatelný pro ubytovatele i pro klienta
• Firma má pobo čku ve Zlín ěpobo čku ve Zlín ě



www.vychodni-morava.cz

70.000 návšt ěv 70.000 návšt ěv 
měsíčně



kempy

chaty, chalupy

rekreační st řediskarekreační st řediska

hotely

penziony



•• Informace o ubytovateliInformace o ubytovateli
•• Přímá rezervacePřímá rezervace
•• Přímý kontaktPřímý kontakt







Výstupy

• Návštěvník – garantovaná on-line rezervace
• Ubytovatel – rezervace zapsaná do 

recepčního programu
• Centrála (kraj) - ekonomický přínos z CR• Centrála (kraj) - ekonomický přínos z CR

– Za první 3 měsíce – rezervace přes systém v 
úhrnné hodnotě cca 500 tis. Kč (propočet tržeb ze 
statistických hodnot)

•• Dnes 50 zapojených subjekt ůDnes 50 zapojených subjekt ů



Jak se zapojit do systému

• Kontaktovat Centrálu CR Východní Moravy
• Vyplnit dotazník – informace o provozovně 

(pokoje, ceny, strava, služby)
• Centrála zajistí individuální nastavení, • Centrála zajistí individuální nastavení, 

proškolí obsluhu
• Bezplatný provoz dva roky od podpisu 

smlouvy



KontaktKontakt

Centrála cestovního ruchu Centrála cestovního ruchu 
Východní MoravyVýchodní Moravy

Ing. Zden ěk Urbanovský, konzultantIng. Zden ěk Urbanovský, konzultant
Tel.: 577 043 903Tel.: 577 043 903

EE--mail: mail: 
zdenek.urbanovskyzdenek.urbanovsky@@vychodnivychodni--morava.czmorava.cz


