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Úvod 
 

Předmětem dotazníkového šetření bylo zjištění spokojenosti ubytovatelů, kteří se zapojili v rámci letní kampaně do 

systému možnosti získání slevového voucheru na ubytování. 

Dotazník byl rozeslán na 314 e-mailových adres ubytovatelů, kteří se v termínu 15. 6. – 30. 11. 2020 zapojili do 

systému slevových voucherů v rámci projektu Léto & Podzim v jižních Čechách. Ubytovatelé byli k vyplnění 

dotazníku vyzváni dvěma e-maily, ve kterých bylo doporučeno, aby dotazník vyplňovali nejen zástupci z řad 

managementu, ale také řádových zaměstnanců, kteří přišli se systémem do přímého kontaktu. Na dotazník celkem 

odpovědělo 100 respondentů. Dotazník byl rozeslán na všechny e-mailové adresy ve dnech 30.11. a 10. 12. 2020, 

dotazník byl ukončen 3. 1. 2021.  
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I přestože procento návštěvníků dotazníku, kteří si dotazník pouze zobrazili a nezačali ani vyplňovat, je poměrně 

vysoké, podařilo se nám do výzkumu záskat celkém 100 odpovědí, což je vyjádření zhruba 1 3⁄  do projektu 

zapojených ubytovatelů.  

 

 

Při tomto počtu odpovědí lze dotazník považovat za velmi úspěšný, odpovídající ubytovatele lze považovat za 

reprezentativní vzorek a odpovědi za relevantní.   
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Nejčastějším respondentem dotazníku byli ubytovatelé z turistické oblasti Český Krumlov region, celkem 18 

odpovědí. Produktovému manažerovi této oblasti se podařilo zapojit do projektu celkem 80 ubytovacích zařízení, 

což je největší počet z celého regionu. Nejmenší počet zapojených ubytovacích zařízení byl v turistické oblasti 

Prácheňsko, kde produktová manažerka uzavřela smlouvu pouze s 5 ubytovateli. Z těchto 5 ubytovatelů se ale 

celkem 3 zapojili do dotazníkového šetření.  

 

Nejčastěji uzavřeli produktoví manažeři okolo 20 – 30 smluv. Rozdíly v počtech uzavřených smluv jsou však takřka 

přímo úměrné počtu ubytovacích zařízení v dané oblasti. 
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Podmínky pro získání voucheru na ubytování 
- Získání voucheru je možné od 15. 6. 2020 
- Vouchery je možné uplatnit pouze v některých ubytovacích zařízeních, jejich seznam byl 

zveřejněn 15. 6. 2020 a postupně budou doplňována další UZ. Předpokládá se zapojení min. 200 
ubytovacích zařízení. UZ jsou do projektu zapojovány prostřednictvím smlouvy. 

- Poskytnuté slevy jsou UZ kompenzovány z vyčleněného balíčku 30 mil Kč. UZ mohou každý týden 
předložit aktuální vyúčtování a do 10 dní jsou poskytnuté slevy proplaceny. 

- Vouchery umožňují slevu 30 %, maximálně však 300 Kč na osobu a noc 
- Vouchery jsou určené pouze pro nové rezervace, tj. rezervace provedené od 15. 6. 2020 
- S voucherem lze rezervovat pobyt v období od 15. 6. 2020 do 30. 11. 2020 
- Vouchery jsou určeny pro rodiny o min. 2 osobách, např. manželé, matka s dcerou, dědeček 

s vnukem apod.  
- Vouchery jsou určeny pro pobyty o délce min. 3 noci a max. 7 nocí 

 

Podmínky pro získání voucheru na atraktivity  
- Poukázky jsou určeny pro ubytované na 2 a více nocí. 
- Do této části projektu se zapojily: 

o Krajem zřizované organizace v oblasti kultury, které poskytovaly jednotně slevu 50 % 
z ceny vstupného. Těmto organizacím byla poskytnutá sleva kompenzována 
z vyčleněného balíčku 9,5 mil Kč. 

o Atraktivity vlastněné soukromými subjekty, městy apod., které poskytovaly slevu 
v libovolné výši. Těmto subjektům nebyla poskytnutá sleva kompenzována. 

- Poukázky s unikátním kódem je možné získat prostřednictvím do projektu zapojených 
ubytovacích zařízení. 

- V zapojených UZ návštěvník získá poukázku, kterou Vám vydávající UZ potvrdí razítkem a kterou 
návštěvník uhradí až na pokladně dané atraktivity. 

- Získání zvýhodněných poukázek je možné od 1. 6. 2020 
- Seznam atraktivit, které nabízejí zvýhodněné vstupné je k dispozici pouze na webu pod záložkou 

„Letní slevy pro ubytované“. 
- Seznam atraktivit, které nabízejí zvýhodněné vstupné se může měnit v závislosti na aktuální 

situaci. 
- Slevovou poukázku na atraktivity může využít i návštěvník, který do regionu přijel strávit svoji 

dovolenou bez slevového voucheru na ubytování. 
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Do projektu se celkem zapojilo 

314 ubytovacích zařízení, ve 
kterých bylo možné uplatnit 

slevový voucher na ubytování.

Z 314 zapojenýh ubytovatelů 

čerpalo z projektu 233
ubytovatelů alespoň nějakou 

částku.

Celkem byly proplaceny slevy 
v hodnotě 

12 396 193 Kč.

Uplatněno bylo celkem 

4 948 voucherů.

Celkem bylo k proplacení 

předloženo 4 446 účetních 
dokladů. 

Vouchery využilo celkem 

14 088 návštěvníků.

Průměrná sleva 2 505 Kč na 
jeden voucher.

Průměrná sleva 880 Kč na 
jednoho návštěvníka.

Návštěvníci s vouchery byli 
nejčastěji ubytování v turistické 

oblasti Český Krumlov 
region, Šumavsko 

a Třeboňsko.

Do TO Český Krumlov region 
dorazilo s voucherem celkem 

2 579 hostů v rámci 916
voucherů. Za tyto vouchery 

bylo místním podnikatelům 
celkem proplaceno 2 436 094 Kč.

Návštěvníci s vouchery směřovali 
nejméně do turistických oblastí 

Prácheňsko, Podkletí a 
Toulava.

I přesto, že do Prácheňska, kde 
bylo do projektu zapojeno 5 

ubytovacích zařízení, dorazilo 

pouze 190 hostů v rámci 66 
voucherů, bylo těmto 

podnikatelům celkem proplaceno 
206 761 Kč.

Slevy na vstupné bylo možné 
získat na celkem 

43 atraktivitách.

Vydáno bylo celkem 10 378
slevových poukazů na atraktivity 

v celkové hodnotě 886 821 Kč.

Největší počet slevových poukazů 
byl vydán do Jihočeské 

zoologické zahrady v Hluboké 
nad Vltavou. Na pokladně přijali 

celkem 2 431 poukazů 

v hodnotě 226 700 Kč.
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Jak hodnotíte tento „dotační program“ Jihočeského kraje realizovaný 

prostřednictvím Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) a turistických 

oblastí (TO) na podporu ubytovacích zařízení (UZ) v Jihočeském kraji? 

Oznámkujte jako ve škole 1 – 5 (výborný - nedostatečný). 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

rychlost podpory, se kterou Jihočeský kraj přišel / rychlost jednání

význam celé podpory z pohledu ubytovacího zařízení v současné
situaci

výše podpory (30%, max. 300 Kč/noc/os)

rychlost vyplácení podpory za předložené probydlené vouchery

podmínky zapojení z pohledu ubytovacího zařízení

podmínky zapojení z pohledu zákazníků (omezení počtu nocí,
omezení počtu osob)

finanční pomoc pro ubytovací zařízení (max. 150 / 220 tis Kč)

spolupráce s JCCR - vyúčtování, infolinka

spolupráce s TO - produktový manažer, informační servis

jednoduchost/srozumitelnost systému - administrace

webové stránky ke kampani (leto.jiznicechy.cz a 
podzim.jiznicechy.cz) – vzhled

webové stránky ke kampani (leto.jiznicechy.cz a 
podzim.jiznicechy.cz) – přehlednost

možnost poskytovat slevy na vstupné na atraktivity po celém
regionu

5 4 3 2 1
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Jak hodnotíte systém poskytování slev – veřejnou podobu webu, přehlednost 

administrace, technickou propracovanost, systém získání slevového voucheru 

na ubytování z pohledu hosta apod. Co se Vám líbilo a nelíbilo? Co byste 

změnili nebo upravili? 

Na tuto otázku jsme obdrželi 100 textových odpovědí. Zde jsou některé z nich: 
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Využili jste komunikaci s infolinkou, která byla ke kampani zřízena – ať už 

telefonicky nebo e-mailem? 
 

 

 

Pokud jste služby infolinky využili, jak hodnotíte její informovanost, 

profesionalitu, ochotu apod.? Čím více hvězdiček, tím spokojenější jste byli. 
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Jak hodnotíte možnost nabídnout Vašim hostům zlevněné vstupné na 

atraktivity po celém regionu? 
 

 

 

Celkem 27 ubytovatelů uvedlo k této otázce vlastní komentář. Zde jsou některé z odpovědí: 

 

 

 

 

36

24

11

2

27

Hodnotím velmi pozitivně. Tuto možnost jsme velmi
aktivně nabízeli, měli jsme vylepený informační plakát

od JCCR o akci. Hosté se zajímali a byli spokojeni.

Hodnotím pozitivně, ale o možnosti využít slev na
vstupy jsme informovali jen hosty, kteří se o akci

zajímali.

Hodnotím neutrálně, pár vstupů jsme sice hostům
vytiskli, ale o akci jsme se více nezajímali my ani naši

hosté.

Hodnotím negativně. Systém vstupenek byl složitý a
nepřehledný. Hosté ani zaměstnanci ho nechápali.

Vlastní komentář
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Získat slevový voucher na atraktivity mohl host pouze na recepci nebo u 

pověřené osoby. Na webu si vybral, jaké vstupenky by chtěl, recepce mu 

vytiskla požadované množství vstupenek, orazítkovala a podepsala, aby se 

zamezilo kopírování. Host šel s touto vstupenkou na atraktivitu, ta ověřila její 

pravost, poskytla hostovi slevu a inkasovala peníze. Jak hodnotíte tento 

systém? Co se Vám na systému líbilo a nelíbilo? Jak byste systém upravili? 
 

Na tuto otázku jsme obdrželi 100 textových odpovědí. Zde jsou některé z nich: 
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Pokud by byla v budoucnu nabízena podobná podpora (slevy na ubytování, 

slevy na vstupy), zapojili byste se znovu? 
 

 

 

Spolupracoval/a jste již před pandemií a dotačním programem s JCCR nebo 

Vaší turistickou oblastí, do které spadáte? 
 

 

 

Rozhodně ano; 81

Spíše ano; 16

Nevím; 3

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Nevím

Ano, spolupracoval/a jsem. Ne, nespolupracoval/a jsem.
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Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ANO - uveďte, čeho se spolupráce 

týkala a jak jste byl/a spokojena. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a NE 

- uveďte důvod. 
 

Na tuto otázku jsme obdrželi 100 textových odpovědí. Zde jsou některé z nich: 
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Co dalšího by měla JCCR nebo turistická oblast podnikatelům nabízet? Jaká jsou 

Vaše očekávání? 
 

Na tuto otázku jsme obdrželi 100 textových odpovědí. Zde jsou některé z nich: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stránka 16 z 24 
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Víte, že Jihočeská centrála cestovního ruchu společně s turistickými oblastmi 

pro Vaše hosty provozuje web www.jiznicechy.cz, facebook a instagram 

@jiznicechy, kde je možné nalézt spoustu tipů na výlety a aktuální přehled akcí 

v kalendáři? 
 

 

 

Celkem 6 ubytovatelů zanechalo k této otázce vlastní komentář: 
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Ano, vím a často na tyto platformy hosty
odkazuji.

Ano, vím, ale s obsahem moc nepracuji.

Ne, nevím, ale začnu platformy využívat.

Ne, nevím a nezajímá mě to.

Vlastní komentář
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Víte, že informace k činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu naleznete na 

webu www.jccr.cz? Web poskytuje přehledné informace k turistickým 

oblastem, statistiky, kontakty, aktuální tiskové a výroční zprávy, výzvy k 

zapojení se do tvorby Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji 

2021-2030, nabídky odborných seminářů apod. 
 

 

 

Celkem 2 ubytovatelé zanechalo k této otázce vlastní komentář: 
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Ano, vím.

Ne, nevím, ale začnu web využívat.

Ne, nevím, nezajímá mě to.

Vlastní komentář
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Do jaké turistické oblasti spadá Vaše ubytovací zařízení? 
 

 

 

Jak hodnotíte komunikaci se zástupcem turistické oblasti = produktovým 

manažerem? 
 

 

Možnou odpověď „Produktového manažera neznám“ zvolili celkem 3 ubytovatelé. Jeden ubytovatel z turistické 

oblasti Český Krumlov region a dva ubytovatelé z turistické oblasti Šumavsko. 

  

Výborná; 72

Velmi dobrá; 21

Dobrá; 4
Produktového 

manažera 
neznám; 3
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Se kterým z následujících tvrzení se ztotožňujete? 
 

 

 

Kde je podle Vás vstupní brána do jižních Čech? Uveďte název měst, obcí nebo 

míst. 
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V Jihočeském kraji jsou (zatím) tři turistické oblasti přesahující svými aktivitami 

hranice kraje - Šumava, Toulava a Česká Kanada. Jak vnímáte jejich příslušnost 

k ke značce Jižní Čechy? 
 

 

 

Celkem 10 ubytovatelů uvedlo vlastní komentář: 
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S ohledem na Vaše zkušenosti z předchozích let, hosté jaké národnosti se u Vás 

ubytovávali nejčastěji v předkoronavirové době? 
 

 

 

Hosty jaké národnosti byste nejraději ubytovával/a v dalších letech? Seřaďte od 

nejdůležitějších po nejméně důležité.  
 

 

Seřazeno dle zvolené důležitosti.  

Češi

Slováci

Němci

Rakušané

Holanďané

Hosté z rusky mluvících zemí

Hosté z anglicky mluvících
zemí
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Chcete nám něco sdělit nebo vzkázat, co se jinam nevešlo? 
 

Na tuto otázku jsme obdrželi celkem 36 komentářů. Zde jsou některé z nich: 
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