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Úvodní slovo

Vážení členové a příznivci Svazu venkovské turistiky a 

agroturistiky, předkládáme vám výroční zprávu o 

činnosti naší organizace za rok 2016. Zároveň chceme 

i touto cestou poděkovat všem (členům, dárcům, 

přátelům, blízkým i sympatizantům), kteří naši 

činnost podporují a snaží se venkovské turistice i 

svazu pomoci. Bez těchto lidí bychom nebyli schopni 

naše projekty kvalitně zajistit. 

Rok 2016 byl pro svaz velmi náročný, ale zároveň 

velmi optimistický. Díky získané dotaci z Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR a navázané spolupráci 

s Ministerstvem zemědělství ČR jsme mohli 

nastartovat a realizovat mnoho aktivit.

Ing. Zdenka Nosková
předsedkyně 

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky



Základní údaje
Název Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, z.s.

Sídlo Velký Beranov 193, 588 21 

Právní forma spolek

Spisová značka L 6373 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO 65669827

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky (SVTA) je 

profesně zaměřená organizace s celostátní 

působností. 

Naší vizí je být užitečnou a respektovanou organizací, 

lídrem a koordinátorem rozvoje venkovské turistiky a 

agroturistiky v ČR. 

Hlavním cílem svazu je hájit zájmy podnikatelů ve 

venkovské turistice a agroturistice a aktivně 

podporovat jejich činnost. Současně chceme 

garantovat kvalitu služeb ubytování v soukromí, 

služeb a produktů značek Dovolená na statku, 

Dovolená na venkově a Zážitky na venkově.

Valná hromada konaná 6. 10. 2016 v Bohdanči 

odsouhlasila nové stanovy našeho spolku, včetně změny 

názvu na Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, z.s. a 

nového sídla ve Velkém Beranově 193, 588 21.



Svaz venkovské turistiky a 

agroturistiky dělá…
SVTA zastupuje zájmy členů vůči orgánům státní 

správy a samosprávy, organizacím odborným a 

výzkumným, spolupracuje s domácími i zahraničními 

subjekty podobného zaměření, poskytuje technický 

servis svým členům včetně zajišťování společných 

nákupů zboží a služeb, jednání s dodavateli a 

partnery.

SVTA provádí poradenskou a vzdělávací činnost pro 

členy a ostatní zájemce o rozvoj venkovského 

cestovního ruchu a agroturistiky, v jejímž rámci 

pořádá odborné semináře, přednášky a konference, 

vzdělávací a tematické exkurze, stáže a praxe s 

tematikou venkovského cestovního ruchu a 

agroturistiky.

SVTA řeší a realizuje odborné a výzkumné úkoly a 

projekty potřebné pro další rozvoj venkovského CR a 

agroturistiky v ČR, včetně systému kontroly a 

certifikace ubytovacích zařízení.

SVTA propaguje venkovský cestovní ruch a 

agroturistiku, připravuje, rozvíjí a zajišťuje produkty 

venkovského cestovního ruchu, spolupracuje s médii 

a aktivně podporuje příliv hostů do venkovských 

oblastí včetně zprostředkování kontaktů a zajištění 

komunikace mezi hosty a ubytovateli.

SVTA provádí publikační a vydavatelskou činnost.



Orgány Svazu venkovské turistiky 
a agroturistiky (k 31. 12. 2016)

Výbor (zvolený 17. 12. 2015)

Ing. Zdenka Nosková (předsedkyně)

Vítězslav Vítkovič (místopředseda)

Tomáš Kocman (místopředseda)

Ivana Vlková

Jana Huryová

Ing. Ladislav Ptáček

Ing. Petr Novák

Zaměstnanci 

Ing. Zdenka Nosková, Jana Huryová

Členové

K 31. 12 2016 měl svaz 49 členů. 

Výbor se v roce 2016 sešel na 3 jednání. 

Valná hromada se konala 6. 10. 2016 v Bohdanči.

Jednání výboru SVTA 15. 6. 2016 v Jindřichově Hradci



Členství a spolupráce

Členství v asociacích 

Fórum cestovního ruchu ČR

EuroGites

Hospodářská komora České republiky

Podepsaná memoranda o spolupráci

Ministerstvo zemědělství

Asociace turistických informačních center

Vysočina Tourism
Podpis memoranda o spolupráci s Asociací turistických 

informačních center, Ing. Zdenka Nosková,  Pavel Hlaváč.



Projekty a aktivity v roce 2016

Oficiální jednotná klasifikace ubytování v soukromí 

V roce 2016 jsme vytvořili nový standard pro ubytování 

v soukromí. Do standardu byla zahrnuta odpovídající 

legislativa, byly nově definovány kategorie ubytování 

v soukromí, proběhla jednání se zástupci ČSKS a dalších 

profesních organizací. Během přechodného období, kdy 

jsme tvořili nový standard, jsme pozastavili propagaci 

systému, přijímání nových zájemců o certifikaci 

ubytování v soukromí i obnovu končících certifikátů.

Kategorizace zařízení agroturistiky a venkovské 
turistiky ČR 2017-2023

Návrh Kategorizace zařízení agroturistiky a venkovské 

turistiky ČR vznikl na základě revize a úpravy doposud 

používaných standardů ubytování v soukromí, které 

platily do roku 2016. V původním systému bylo úzce 

provázáno ubytování v soukromí a doplňkové služby 

charakteristické pro agroturistiku a venkovskou 

turistiku. Nová kategorizace je navržena tak, aby se 

stala „nadstavbou“ nejenom pro ubytování v soukromí, 

ale i pro ubytovací zařízení s větší kapacitou a rovněž 

pro zážitkové programy bez ubytování.



Projekty a aktivity v roce 2016

Národní festival venkovské turistiky a regionálních 

značek ŽIVO 

V roce 2016 jsme již tradičně uspořádali jarní a 

podzimní festival ŽIVO. Do jarního festivalu se zapojilo 

více jak 70 a do podzimního přes 300 akcí z celé ČR. 

Podzimní programový plakát jsme rozdávali 

návštěvníkům na výstavě Země Živitelka a rozeslali 

jsme jej na TIC po celé ČR. 

Slavností zahájení podzimního festivalu proběhlo 

v rámci Večeru venkova na výstavě Země Živitelka, jeho 

součástí byl i podpis memoranda o spolupráci 

s Ministerstvem zemědělství, zastoupené JUDr. Jiřím 

Jirsou, Ph.D., MEPP.

Jana Huryová na výstavě Země Živitelka



Projekty a aktivity v roce 2016

Prázdniny na venkově (PNV)

Projekt podpořený z IOP se nachází do roku 2018 

v době udržitelnosti. V řádném termínu byla 

zpracována a podána monitorovací zpráva. Během roku 

docházelo k průběžné aktualizaci informací o 

zapojených subjektech a k doplňování akcí do 

kalendáře akcí na portále www.prazdninynavenkove.cz. 

Průběžně byl zpravován i FB profil, kde soustavně roste 

počet fanoušků.

Prázdniny na venkově po celý rok 2016 (projekt 
podpořený dotací MMR)

V rámci projektu jsme sestavili informační minimum 

pro poskytovatele služeb ve venkovském CR, zajišťovali 

jsme chod systému certifikace, marketingovou 

komunikaci SVTA a PNV, realizovali jsme jarní a 

podzimní Národní festival venkovské turistiky a 

regionálních produktů ŽIVO 2016. Účastnili jsme se 

výstav, veletrhů a konferencí a provedli jsme průzkum 

účinnosti marketingové strategie PNV.



Projekty a aktivity v roce 2016
Marketingová komunikace

V roce 2016 jsme napsali a rozeslali 12 tiskových zpráv, 

uskutečnili 1 tiskovou konferenci v Praze a 1 setkání 

s novináři před zahájením Podzimního festivalu ŽIVO 

2016 v Českých Budějovicích.

Na tiskové konferenci uskutečněná 29. 11. 2016 v Praze 

v Mediálním centru Orbis v Praze jsme slavnostně 

podepsali memorandum o spolupráci s Asociací 

turistických informačních center, zastoupené panem 

prezidentem Pavlem Hlaváčem.

V roce 2016 jsme zaznamenali zvýšený mediální zájem 

o venkovskou turistiku a agroturistiku jak mezi 

odbornými, tak i populárními médii. 
.

Výstavy a veletrhy – naše účast

• Veletrh GO a Regiontour v Brně 

• Veletrh infotour a cykloturistika v Hradci Králové

• Výstava Regiony v Lysé nad Labem 

• Výstava Země Živitelka v Českých Budějovicích

• Konference Venkov v Litoměřicích

Vydání informačních tiskovin

V roce 2016 jsme vydali 5 druhů informačních tiskovin. 

Leták věnovaný aktivitám SVTA,  leták věnovaný 

projektu Prázdniny na venkově, informační tiskovina a 

programový plakát festivalu ŽIVO a záložka PNV.



Účetní závěrka Svazu venkovské 
turistiky a agroturistiky 2016



Děkujeme všem dárcům, sponzorům, 
partnerům, spolupracovníkům, 

dobrovolníkům a přátelům. 
Ve Velkém Beranově 30. 6. 2017

Ing. Zdenka Nosková, předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky 


