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SLOVO ŘEDITELE

Vážení přátelé a kolegové,

rok 2021 byl bohužel stejně tak jako rok předcházející zásadně ovlivněn globální koro‑
navirovou pandemií a s ní spojenými restrikcemi týkajícími se cestování a organizace 
hromadných akcí, kongresy a konference nevyjímaje.

Obdobně jako v roce předchozím docházelo k dalšímu přesunu termínů konání mezinárod‑
ních kongresů a konferencí. Některé z akcí, jež nebylo možné dále odsouvat, se uskutečnily 
ve virtuálním formátu. V něm také probíhaly v první polovině roku všechny propagační 
a business developmentové aktivity PCB, včetně únorového členského setkání a dubnové 
valné hromady, kde bylo rozhodnuto o prodloužení mandátu aktuálního představenstva 
a revizní komise o 12 měsíců.

Společné úsilí oborových asociací, mezi něž se řadilo i PCB, započaté v předchozím roce 
s cílem získat systémovou podporu pro subjekty činné v oblasti kongresů, konferencí, vele‑
trhů a eventů bylo úspěšně završeno vypsáním kompenzačního programu COVID Veletrhy/
kongresy v březnu 2021. Na tento program bylo alokováno 600 mil. korun, z nichž bylo 
v průběhu následujících měsíců celkově čerpáno 507,47 mil. Všechny oborové kompenzační 
programy byly poté nahrazeny jednotným programem COVID – Nepokryté náklady, který 
dále alespoň částečně napomohl pokrýt podnikatelským subjektům vzniklé ztráty.

V rámci odborné veřejnosti se stále více skloňovalo téma hybridních formátů jako mož‑
nosti, která spojí to nejlepší z virtuálních a „face ‑to ‑face“ akcí. V této oblasti se Prague 
Convention Bureau rozhodlo působit jako jeden z aktérů udávajících trend. Hybrid City 
Alliance, kterou spoluzaložilo v prosinci 2020, se z původních 4 zakládajících členů (Ottawa, 
Haag, Praha a Ženeva) rozrostla na celkových 24 destinací. Společné aktivity, které byly 
v roce 2021 pod hlavičkou Hybrid City Alliance uskutečněny s následnou velmi efektivní 
marketingovou komunikací, napomohly zviditelnění Prahy v oblasti hybridních formátů 
akcí. Marketingové a PR aktivity aliance, které byly řízeny a ve velké míře i exekuovány 
zejména z Prahy, byly oceněny hlavní cenou v rámci soutěže ICCA Best Marketing Award, 
která se řadí mezi nejprestižnější v oboru kongresového průmyslu.

Další z významných činností Prague Convention Bureau v roce 2021 byla příprava strategie 
MICE 2022+, kterou jsme zpracovávali pro hlavní město Prahu. Nově vzniklá strategie 
propojuje Koncepci příjezdového cestovního ruchu hlavního města Prahy „Zájmy Prahy na 

prvním místě“ a Regionální inovační strategii hlavního města Prahy (RIS HMP) a reaguje 
na potřeby a cíle vyplývající z obou těchto klíčových dokumentů. Strategie MICE 2022+ 
upozorňuje na důležitost nepřistupovat k tomuto oboru pouze jako k nástroji cestovního 
ruchu a návštěvnické ekonomiky, ale vnímat jej jako strategicky významný propojovací 
článek mezi turismem a rozvojem potenciálu hlavního města Prahy (dále jen HMP) v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací a zároveň jako prostředek pro naplňování dalších strategických 
cílů HMP. Strategie pracuje s vizí Prahy jako jedné z nejvíce inspirativních, inovativních 
a udržitelných kongresových destinací na světě a vytyčuje tři hlavní strategické cíle: pro‑
filaci Prahy jako inovativní business destinace a globálního lídra ve vybraných strategic‑
kých oborech, navýšení celkového počtu kongresů a konferencí konaných na území HMP 
a podporu rozvoje kongresového průmyslu na národní a regionální úrovni.

Jako jednu z výzev jsem v uplynulém roce označil organizaci setkání členů Unie mezi‑
národních asociací UIA (Union of International Associations). Hostitelství akce 14th UIA 
Associations Round Table Europe získalo Prague Convention Bureau v roce 2018. Původní 
termín – listopad 2020 ‑ byl z důvodu přetrvávající pandemie několikrát přeložen. Nakonec 
se tuto akci podařilo za podpory mnoha partnerů, jimž tímto ještě jednou velmi děku‑
jeme, úspěšně uskutečnit v Kongresovém centru Praha v hybridním formátu v termínu  
18.–19. listopadu 2021 při celkové účasti 131 delegátů ze 34 zemí, kteří reprezentovali celkem 
98 mezinárodních organizací.

Závěrem bych rád poděkoval členským subjektům Prague Convention Bureau, předsta‑
venstvu, revizní komisi, všem partnerům a ostatním spolupracujícím institucím, které 
i přes tíživou situaci pokračovaly i v roce 2021 v podpoře aktivit propagujících kongresovou 
Prahu na mezinárodním poli.

V neposlední řadě velice děkuji týmu Prague Convention Bureau, který za velmi kompli‑
kovaných podmínek ukázal svou loajalitu a týmového ducha a vytrval ve svém pracovním 
nasazení!

Prague Convention Bureau
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SLOVO ŘEDITELE

Roman Muška
Managing Director

Prague Convention Bureau

„V roce 2021 jsme vypracovali novou strategii 
pro rozvoj kongresového průmyslu v Praze. 
Strategie MICE 2022+ pracuje s vizí Prahy jako 
jedné z nejvíce inspirativních, inovativních 
a udržitelných kongresových destinací na světě,“
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PŘEDSTAVENSTVO, REVIZNÍ KOMISE A TÝM PCB

Představenstvo a revizní komise

Sanjiv Suri Předseda představenstva

Sylvie Neves Místopředsedkyně představenstva

Lenka Žlebková Místopředsedkyně představenstva

Kateřina Joklová Členka představenstva

Dana Prejzková Členka představenstva od 3/2021

Jan Kubinec Člen revizní komise

Martin Lehký Člen revizní komise

Martin Žídek Člen revizní komise do 3/2021

Daniel Nedvěd Člen revizní komise od 5/2021

Prague Convention Bureau

TÝM PCB

Zaměstnanci

Smluvní zástupci

Roman Muška
Managing Director

Hana Krejbichová
Marketing & PR Manager

Michaela Smetanová
Senior Manager, 
Business Events

Petra Karásková
Member Relations Manager

Zuzana Vokáčová
Manager, Business Events

Tereza Fialová
Manager, 
Business Events

Martina Fundaro
Representation 
North America
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ČASOVÁ OSA

LEDEN ÚNOR

4. únor
Online MICE workshop se 
skandinávskými nákupčími

18. únor
Virtuální setkání členů PCB

BŘEZEN

4. březen
Site Texas

8.–12. březen
IBTM Americas

23.–24. březen
Event Fest

24. březen
Back to Business with the  
Czech Republic Workshop

25. březen
WOW Prague InSpires North 
American MICE online workshop

30. březen
ICCA US Summit

DUBEN

26. a 29. duben
GainingLeads 2021

27. duben
„Be our Guest“ Special Prague  
UK MICE Workshop

27.–28. duben
„What the Hell is Hybrid“

29. duben
Valná hromada PCB

KVĚTEN

5. květen
Online MICE workshop 
s rakouskými nákupčími

13.–16. květen
SITE Texas Technology  
Summit 2021

ČERVEN

22. červen
Setkání členů PCB

ČERVENEC SRPEN

30. srpen – 2. září
Connect Marketplace

ZÁŘÍ ŘÍJEN

5. –7. říjen
Site inspekce  
The Brewers of Europe

19.–22. říjen
Site inspekce Global Vascular 
Access Network a AFCEA Europe

LISTOPAD

1. –3. listopad
WTM London

8.–11. listopad
IMEX America

17.–19. listopad
Kulatý stůl Unie mezinárodních 
asociací (14th UIA Associations 
Round Table Europe)

23. listopad
Fórum cestovního ruchu

25. listopad
Setkání členů PCB

30. listopad
READY TO KNOW MICE IN PRAGUE

30. listopad – 2. prosinec
IBTM WORLD

PROSINEC
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ÚNOR

4. únor 2021
Online MICE workshop se skandinávskými nákupčími
Dne 4. února proběhl online MICE workshop se skandináv‑
skými nákupčími organizovaný agenturou CzechTourism 
ve spolupráci s Prague Convention Bureau. Kromě 15 one‑
to ‑one schůzek byl doprovázen i dalšími aktivitami pro 
nákupčí (interaktivní kvíz a virtuální site inspekce). PCB 
zastupovali Roman Muška a Michaela Smetanová.

18. únor 2021
Virtuální setkání členů PCB
Dne 18. února proběhlo virtuální setkání členské základny 
Prague Convention Bureau, a to přes digitální platformu 
REMO. PCB zastupovali Roman Muška, Hana Krejbichová, 
Tereza Fialová, Michaela Smetanová, Zuzana Vokáčová 
a Petra Karásková.

BŘEZEN

4. březen 2021
Site Texas
Dne 4. března poprvé proběhlo hybridní setkání asociace 
SITE Texas, kdy se mohli účastníci rozhodnout, zda se akce 
zúčastní osobně, či virtuálně. Akce s názvem Inspiring In‑
centive Design zahrnovala panel tří organizátorů incentiv‑
ních programů. PCB zastupovala Martina Fundaro.

8.–12. březen 2021
IBTM Americas
V termínu 8.–12. března se Prague Convention Bureau účast‑
nilo třetího kola virtuálních one ‑to ‑one schůzek v rámci 
této akce. Bylo zrealizováno osm schůzek s potenciálními 
nákupčími z regionu Severní a Jižní Ameriky. PCB zastupo‑
vala Michaela Smetanová.

23.–24. březen 2021
Event Fest
V termínu 23.–24. března proběhla virtuální konference 
Event Vision, kde byl jedním z řečníků ředitel Prague Con‑
vention Bureau Roman Muška. Ten zde představil nově 
vzniklou Hybrid City Alliance, které je Prague Convention 
Bureau zakládajícím členem. Na tuto konferenci navazo‑
valo virtuální expo Event Fest. PCB zastupoval již zmíněný 
Roman Muška.

24. březen 2021
Back to Business with the Czech Republic Workshop
Dne 24. března jsme se zúčastnili online workshopu orga‑
nizovaného agenturou CzechTourism a jejími zahraničními 
zastoupeními v Indii, pevninské Číně, Japonsku, Jižní Koreji 
a Taiwanu. Tento event měl za cíl představit Českou repub‑
liku jako ideální kongresovou destinaci asijským nákupčím, 
navázat obchodní vztahy a informovat o aktuální situaci 
v ČR. PCB, které na workshopu zastupovala Zuzana Voká‑
čová, uskutečnila celkem osm virtuálních setkání.

25. březen 2021
WOW Prague InSpires North American MICE  
online workshop
Dne 25. března uspořádalo Prague Convention Bureau MICE 
online workshop pro region Severní Ameriky. Během 3,5 ho‑
diny trvající akce uskutečnilo 22 členských subjektů PCB 
z řad hotelů, DMC společností, prostor pro pořádání akcí 
a audiovizuálních společností celkem 163 one ‑to ‑one schů‑
zek s celkem 46 klienty. PCB zastupovala Tereza Fialová.

30. březen 2021
ICCA US Summit
30. března jsme se společně s ostatními zakládajícími členy 
Hybrid City Alliance stali partnery akce ICCA US Summit. 
V rámci této akce jsme kromě představení fungování naší 
aliance měli možnost, spolu s  ostatními partnerskými 
městy, vést několik workshopů, jejichž témata se věnovala 
právě hybridním formátům akcí. PCB zastupoval Roman 
Muška a Michaela Smetanová.

Prague Convention Bureau

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKTIVIT
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DUBEN

26. a 29. duben 2021
GainingLeads 2021
Dne 26. a 29. dubna 2021 zorganizovala asociace Gaining 
Edge virtuální edici mezinárodní akce GainingLeads 2021 se 
třemi virtuálními koly pro oblasti EMEA, APAC a Americas 
s téměř 30 convention bureaus z celého světa. Jednalo se 
o sales aktivitu za účelem sdílení informací o potenciálních 
budoucích leadech. Na GainingLeads 2021 zastupovala PCB 
Zuzana Vokáčová.

27. duben 2021
„Be our Guest“ Special Prague UK MICE Workshop
Dne 27. dubna zorganizovalo Prague Convention Bureau 
ve spolupráci s DBF Events virtuální „Be our Guest“ Spe‑
cial Prague UK MICE Workshop prostřednictvím REMO 
platformy. Workshop, v rámci něhož proběhlo celkem 136 
schůzek, byl zaměřený na britský trh a zúčastnilo se ho 
dohromady 23 nákupčích z Velké Británie. PCB zastupovali 
Roman Muška, Tereza Fialová a Zuzana Vokáčová.

27.–28. duben 2021
„What the Hell is Hybrid“
Zástupci Prague Convention Bureau a Hybrid City Alliance 
se od 27. do 28. dubna zúčastnili virtuální konference s ná‑
zvem „What the Hell is Hybrid“ pořádané Association of 
Association Executives (AAE). Akce se zaměřila především 
na to, jak mohou asociace efektivně zorganizovat hybridní 
event. Hybrid City Alliance v rámci konference sponzorovala 
část nazvanou „lunchtime chat“, během kterého zástupci 

aliance a odborníků diskutovali s účastníky možnosti hyb‑
ridních eventů. Hybrid City Alliance za kongresovou Prahu 
na akci zastupovala Michaela Smetanová.

29. duben 2021
Valná hromada PCB
Dne 29.  dubna proběhla valná hromada členů Prague 
Convention Bureau, a to virtuálně přes digitální platformu 
Microsoft Teams. PCB zastupovali Roman Muška, Hana 
Krejbichová, Tereza Fialová, Michaela Smetanová, Zuzana 
Vokáčová a Petra Karásková.

KVĚTEN

5. květen 2021
Online MICE workshop s rakouskými nákupčími
Dne 5. února jsme se zúčastnili online MICE workshopu 
s rakouskými nákupčími organizovaný agenturou Czech‑
Tourism. Workshop byl doprovázen i virtuální Kafka tour po 
starém městě. Prague Convention Bureau uskutečnilo šest 
one‑to‑one schůzek. PCB zastupovala Zuzana Vokáčová.

13.–16. květen 2021
SITE Texas Technology Summit 2021
Prague Convention Bureau se účastnilo prvního eventu, 
který se konal na živo s účastí delegátů od začátku pan‑
demie. Participovalo na něm na 80 MICE profesionálů, 
z nichž polovinu představovali nákupčí z různých koutů 
USA. Odehrálo se celkem 20 předem domluvených schůzek 

a s dalšími účastníky byla možnost se potkat při různých 
networkingových příležitostech. PCB zastupovala Martina 
Fundaro.

ČERVEN

22. červen 2021
Setkání členů PCB
Dne 22. června proběhlo networkingové setkání členské 
základny Prague Convention Bureau v hotelu Holiday Inn 
Prague Congress Centre. PCB zastupovali Roman Muška, 
Hana Krejbichová, Tereza Fialová, Michaela Smetanová, 
Zuzana Vokáčová a Petra Karásková.

SRPEN

30. srpen – 2. září 2021
Connect Marketplace
Connect Marketplace probíhal v Tampě na Floridě. Spolu 
s Australia Tourism a Hong Kong Tourism za podpory za‑
hraničního zastoupení agentury CzechTourism pro US byla 
uspořádána pro mezinárodní organizátory akcí recepce 

„International Hour“. Bylo uskutečněno celkem 32 předem 
domluvených schůzek s klienty, a další pak následovaly 
přímo na stánku během akce samotné. PCB zastupovala 
Martina Fundaro.

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKTIVIT
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ŘÍJEN

5.–7. říjen 2021
Site inspekce The Brewers of Europe
v termínu 5.–7. října proběhla site inspekce asociace The 
Brewers of Europe, kteří uvažují o uspořádání jejich Fora 
v roce 2023 v Praze. Zástupce během site Inspekce navští‑
vil Kongresové centrum a O2 universum.PCB zastupovala 
Zuzana Vokáčová.

19.–22. říjen 2021
Site inspekce Global Vascular Access Network 
a AFCEA Europe
V termínu 19.–22. října proběhly dvě site inspekce – první 
z nich pro zástupce Global Vascular Access Network, kteří 
v Praze zvažují uskutečnit svůj kongres World Congress on 
Vascular Access (WoCoVA) v roce 2024. V rámci site inspekce 
zástupci navštívili Kongresové centrum a O2 universum. 
Druhá site inspekce se konala pro zástupce AFCEA Europe, 
kteří v Praze zvažovali konferenci na rok 2022 a navštívili 
vybrané kongresové a společenské prostory. PCB během 
site inspekce zastupovaly Michaela Smetanová a Tereza 
Fialová.

LISTOPAD

1.–3. listopad 2021
WTM London
U příležitosti veletrhu WTM London, který proběhl v Lon‑
dýně ve dnech 1.–3. listopadu 2021, byl zahraničním zastou‑
pením agentury CzechTourism ve Velké Británii ve spo‑

lupráci s Czech Convention Bureau a agenturou Moulden 
Marketing uspořádán networkingový event pro 50 brit‑
ských MICE nákupčích. V průběhu akce byla účastníkům 
prezentována kongresová nabídka Prahy. PCB bylo na této 
akci zastoupeno svým ředitelem Romanem Muškou.

8.–11. listopad 2021
IMEX America
Prague Convention Bureau se v první polovině listopadu 
zúčastnilo veletrhu IMEX America v Las Vegas, kde pro‑
běhlo 37 schůzek z čehož vzešlo 17 potenciálních poptá‑
vek, zejména na rok 2023, několik i na roky 2022, 2025 
a 2026. Kromě individuálních schůzek se Prague Convention 
Bureau zúčastnilo také hromadných schůzek spolu se zá‑
stupci CzechTourismu a dalších přítomných vystavovatelů 
na stánku. Těchto hromadných prezentací destinace se zú‑
častnilo na 50 klientů. PCB zastupovala Martina Fundaro.

17.–19. listopad 2021
Kulatý stůl Unie mezinárodních asociací 
(14th UIA Associations Round Table Europe)
Prague Convention Bureau zorganizovalo Kulatý stůl Unie 
mezinárodních asociací (14th UIA Associations Round Table 
Europe) pro 130 zaregistrovaných delegátů, z nichž se té‑
měř 40 % zúčastnilo akce přímo v místě konání. Vzhledem 
k přetrvávající pandemické situaci byla akce zorganizována 
v hybridním formátu, jež umožnil delegátům zvolit formu 
jejich účasti. Virtuální delegáti měli prostřednictvím online 
platformy přístup ke všem přednáškám a workshopům, 
které probíhali na místě v Kongresovém centru Praha. PCB 
zastupoval Roman Muška, Tereza Fialová, Hana Krejbichová, 
Michaela Smetanová, Zuzana Vokáčová a Petra Karásková.

23. listopad 2021
Fórum cestovního ruchu
Po roční pauze se 23. listopadu v hybridní formě v Praze 
odehrál další ročník Fóra cestovního ruchu agentury Czech‑
Tourism. Cílem konference bylo shrnout vzestupy i pády 
v  oboru cestovního ruchu během covidové pandemie, 
ohlédnout se za konkrétními příklady flexibility v různých 
segmentech turismu i pojmenovat výzvy pro nadcházející 
období. Jedna z odpoledních sekcí se věnovala též kongre‑
sovému průmyslu. V panelové dizkuzi věnující se především 
hybridním akcím zasedli: Matthias Schultze (German Con‑
vention Bureau), Theresa Gatto (Ottawa Tourism / Hybrid 
City Alliance), Roman Muška (Prague Convention Bureau / 
Hybrid City Alliance) a Petr Mejsnar (Event Arena). PCB bylo 
zastoupeno právě Romanem Muškou.

25. listopad 2021
Setkání členů PCB
Dne 25. listopadu proběhlo networkingové setkání členské 
základny Prague Convention Bureau v hotelu Lindner Hotel 
Prague Castle. PCB zastupovali Roman Muška, Tereza Fia‑
lová, Zuzana Vokáčová a Petra Karásková.

30. listopad 2021
READY TO KNOW MICE IN PRAGUE
30. listopadu 2021 se v kinosále Lucerna konal již 6. ročník 
studentské konference „READY TO KNOW MICE IN PRA‑
GUE“. I přes omezení, která ovlivnila příjezdový turismus 
do Prahy na konci listopadu, se studentské konference 
v letošním roce zúčastnilo více než 150 studentů TIO Univer‑
sity Netherlands, kteří měli možnost setkat se s odborníky 
z oboru kongresového průmyslu a poznat Prahu jako ideální 
kongresovou destinaci. Prague Convention Bureau bylo 

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKTIVIT
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opět přizváno, aby v rámci konference prezentovalo Prahu 
jako atraktivní MICE destinaci a mj. seznámilo studenty 
se základními činnostmi Prague Convention Bureau. PCB 
zastupovala Dagmar Brožová.

30. listopad – 2. prosinec 2021
IBTM WORLD
Od 30. listopadu do 2. prosince se ve španělské Barceloně 
opět uskutečnil veletrh IBTM WORLD, který je určen všem 
MICE profesionálům. Prague Convention Bureau se veletrhu 
zúčastnilo jako spoluvystavovatel na stánku České repub‑
liky agentury CzechTourism. PCB během veletrhu usku‑
tečnilo celkem 49 asociačních a korporátních one ‑to ‑one 
schůzek s nákupčími. Na veletrhu PCB zastupovali Roman 
Muška a Tereza Fialová.

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKTIVIT
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STATISTIKY 2021 / BIDDING PRO PRAHU, 
ZÍSKANÉ KONGRESY

STATISTIKY KONGRESOVÉHO PRŮMYSLU PRAHY 
ZA ROK 2021

Před vypuknutím globální pandemie v roce 2020 byl kon‑
gresový průmysl České republiky dlouhodobě na vzestupu. 
Podle dat Českého statistického úřadu, který sleduje pouze 
konference a kongresy v hromadných ubytovacích zaříze‑
ních, se počet akcí kontinuálně od roku 2009 v České re‑
publice zvyšoval. V roce 2019 pak počet dosáhl rekordních 
14 726 akcí, kterých se zúčastnilo téměř 1,5 milionu osob.

Začátkem roku 2020 však toto odvětví velmi silně zasáhla 
pandemie onemocnění COVID‑19 a spolu s ní byl paralyzo‑
ván i vývoj kongresového, eventového a veletržního prů‑
myslu v České republice. Dopady na kongresový, eventový 
a veletržní průmysl, který zahrnuje především kongresy, 
konference, veletrhy, business akce a sportovní a kulturní 
akce jsou i nadále nedozírné. Hromadné akce byly zaká‑
zány po většinu roku 2020 až do května roku 2021, kdy 
došlo k rozvolnění některých opatřeních. I přes zmírnění 
restrikcí ze strany vlády v průběhu letních měsíců většina 
zejména mezinárodních organizátorů své akce neusku‑
tečnila z důvodu přetrvávajících obav z cestování, zákazu 
větších shromáždění a zajištění bezpečnosti svých zaměst‑
nanců a účastníků akce. K opětovnému většímu omezení 
konání hromadných akcí došlo až koncem listopadu roku 
2021. Nejúspěšnějšími měsíci co do počtu akcí byly v roce 
2021 měsíce září a říjen.

Podle statistik získaných od členů PCB se v  roce 2021 
v Praze konalo 783 akcí s průměrnou délkou trvání 2,32 dne. 
Celkem 73 % všech akcí tvořily korporátní akce, pouze 27 % 
tvořily asociační akce. V porovnání s minulými roky převažo‑
valy akce s lokální účastí, které tvořily až 80 % všech akcí. 
Pouze 20 % akcí bylo zaznamenáno s mezinárodní účastí. 
Zhruba polovina všech akcí se uskutečnila v Praze fyzicky 
či v hybridním formátu, tedy s virtuálním prvkem.

Dle dat získaných z databáze asociačních akcí ICCA (Interna‑
tional Congress and Convention Association) se v porovnání 
s rokem 2020, kdy se uskutečnilo pouze 10 % z plánovaných 
akcí, v roce 2021 uskutečnilo 60 % asociačních akcí. Z toho 
však 45 % proběhlo pouze virtuálně. Přesunuto bylo 31 % 
akcí, viz graf níže.

Asociační akce

Mezinárodní akce

Korporátní akce

Lokální akce

27 %

20 %

Typ akce (v %)

Charakter účastníků (v %)

5 %

3 % 5 %

73 %

80 %

25 %

15 %

7 %

2 %

13 %

31 %

Virtuálně

Odloženo

Odloženo

Zrušeno

Neuvedeno

Přeloženo

Nezměněno

Hybridně

Virtuálně

Prezenčně

Hybridně

Formát akce (v %)

Formát akce (v %)

50 %

44 %
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ZÍSKANÉ KONGRESY A AKCE V ROCE 2021

NÁZEV AKCE TERMÍN 
AKCE

PŘEDPOKLÁDANÝ 
POČET ÚČASTNÍKŮ

FORMÁT 
AKCE

EPF European Polymer Congress 2022 2022 1 000 prezenčně

World Financial Information Conference 2022 500 prezenčně

European Lung Cancer Congress ELCC 2022 1 900 prezenčně

Annual Conference of the European Association 
of Labour Economists – EALE‑ 2023

2023 500 hybridně*

AGM, Conference and Spring Committee Meeting 
of the European Communities Trade Mark Association – ECTA‑ 2023

2023 1 000 prezenčně

Heart Failure 2023 2023 5 000 prezenčně

EAACI Hybrid Congress 2022 2 000 hybridně*

The Brewers of Europe Forum 2023 2023 1 200 prezenčně

* z důvodu pandemie Covid−19

STATISTIKY 2021 / BIDDING PRO PRAHU, 
ZÍSKANÉ KONGRESY

BIDDING PRO PRAHU, 
VYHRANÉ KONGRESY A KONFERENCE

Vzhledem k pokračující globální pandemii COVID‑19 byl rok 
2021 pro Prahu méně úspěšný v počtu získaných a potvrze‑
ných konferencí a kongresů v porovnání s předešlými velmi 
úspěšnými roky. Většina asociačních klientů zastavila kroky 
k plánování budoucích akcí a věnovala se především řešení 
stávajících, již potvrzených kongresů, které z důvodu pře‑
trvávající pandemie musely být buď odloženy na pozdější 
roky, přejít do virtuálního prostředí, nebo být úplně zrušeny. 
Vzhledem k dlouhotrvající a nejisté situaci se kandidatury 
a rozhodovací procesy ohledně místa konání budoucích 
konferencí a kongresů odložily na dobu neurčitou.

Přesto se díky aktivitám Prague Convention Bureau do 
Prahy v loňském roce podařilo potvrdit osm asociačních 
kongresů, konferencí a jiných akcí celkem pro více než 15 100 
delegátů. V případě, že se tyto v Praze uskuteční, vygenerují 
více než 51 000 pokojonocí.
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OBCHODNÍ A MARKETINGOVÉ AKTIVITY

VELETRHY A FAM / PRESS TRIPY

Prague Convention Bureau se v roce 2021 zúčastnilo cel‑
kem 17 obchodních a marketingových aktivit. Vzhledem 
k přetrvávající globální pandemii COVID‑19 byla většina akcí 
přesunuta do virtuálního prostředí. Prague Convention Bu‑
reau se zúčastnilo šesti obchodních a marketingových akcí 
fyzicky a dalších 11 akcí virtuálně.

* Akce se konaly převážně virtuálně

** Vzhledem k přetrvávající pandemii COVID-19 a s tím spojenými restrikcemi se v roce 2021 neuskutečnil žádný skupinový press trip, fam trip nebo sales trip.

*** Aktivita PCB v reakci na pandemii COVID-19 - Oficiální zahájení Hybrid City Alliance.

**** Organizace mezinárodní asociační konference: 14th UIA Associations Round Table Europe

Stěžejní akcí v roce 2021 bylo uskutečnění kulatého stolu 
Unie mezinárodních asociací (UIA) – UIA Round Table Eu‑
rope, které Prague Convention Bureau spolu s partnery 
zorganizovalo v Praze. 14. ročník této akce se vzhledem 
k pandemii odehrál v hybridním formátu. Celkem 131 dele‑
gátů ze 34 zemí zastupovalo 98 mezinárodních organizací. 
Na místě v Praze bylo osobně přítomno 58 účastníků.

TYP AKCE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Veletrhy/Fóra 6 5 5 6 4 5 4* 3

Workshopy/Business Exchange 11 15 12 13 15 16 14* 13*

Sales Tripy 1 3 2 3 6 4 0 0**

Fam Tripy 4 2 2 2 5 9 1 0**

Press Tripy 3 3 2 2 4 6+1 1** 0**

Vzdělávací konference/Kongresy 5 5 5 4 3 4 10* 1

Ostatní ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 1*** 1****
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OBCHODNÍ A MARKETINGOVÉ AKTIVITY
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PŘEHLED ÚČASTÍ NA AKCÍCH

DATUM AKCE MÍSTO

4. 2. Virtuální CzT MICE workshop se skandinávskými nákupčími virtuálně

9. 2. Virtuální CzT MICE workshop s německými nákupčími virtuálně

4. 3. SITE Texas virtuálně

8.–12. 3. IBTM Americas ‑ ROUND 3 ONE2ONE virtuální meetingy virtuálně

24. 3. Virtuální CzT Back to Business Workshop ‑ Asie (Čína, Korea, Japonsko, Indie) virtuálně

25. 3. WOW Prague InSpires North American MICE online workshop virtuálně

30. 3. ICCA US Virtual Summit virtuálně

26.–29. 4. GainingLeads ‑ Business Exchange virtuálně

27. 4. „Be our Guest“ Special Prague UK MICE Workshop virtuálně

27.–28. 4.
Association of Association Executives (AAE) Hybrid City Alliance 
„What the Hell is Hybrid“ Vzdělávací seminář

virtuálně

5. 5. Online MICE workshop s rakouskými nákupčími virtuálně

13.–16. 5. SITE Texas/ Annual Technology Summit Austin, Texas, USA

30. 8. – 2. 9. Connect Marketplace International 2021 Tampa, Florida

1.–3. 11. Veletrh WTM London MICE Workshop s britskými nákupčími (CzCB & Moulden Marketing) Londýn, UK

8.–11. 11. IMEX America Las Vegas, USA

17.–19. 11. Kulatý stůl Unie mezinárodních asociací 14th UIA Associations Round Table Europe Praha, ČR (hybridně)

23. 11. Fórum Cestovního ruchu ‑ CzT hybridně

30. 11. – 2. 12. IBTM World 2021 Barcelona, Španělsko
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14th UIA ASSOCIATIONS 
ROUND TABLE EUROPE

PRAHA HOSTILA 14. ROČNÍK KULATÉHO STOLU 
UNIE MEZINÁRODNÍCH ASOCIACÍ (UIA)

Setkání UIA Round Tables jsou každoročně organizována 
Unií mezinárodních asociací (UIA), která byla založena v roce 
1907 v Bruselu jakožto výzkumné a dokumentační cent‑
rum. Kulaté stoly, které jsou základním pilířem edukačního 
programu UIA, poskytují účastníkům příležitost vzdělávat 
se prostřednictvím networkingu a příkladů best practice, 
potkávat zástupce ostatních mezinárodních asociací a sdílet 
poznatky a znalosti z řízení asociací.

Prague Convention Bureau získalo hostitelství této akce již 
v roce 2018. Kvůli celosvětové pandemii onemocnění CO‑
VID‑19 se však organizátoři rozhodli Kulatý stůl z původního 
termínu v roce 2020 o rok posunout.

Ve spolupráci s partnery se Prague Convention Bureau po‑
dařilo 14. ročník UIA Round Table Europe úspěšně zorgani‑
zovat ve dnech 18. a 19. listopadu v Kongresovém Centru 
Praha. Celá akce se uskutečnila v hybridním formátu, jenž 
umožnil účast i těm delegátům, kteří se z různých důvodů 
nemohli zúčastnit akce osobně. Celkový počet 131 delegátů 
ze 34 zemí reprezentoval 98 mezinárodních organizací. Na 
místě v Praze bylo osobně přítomno 58 účastníků.

Plenární zasedání bylo zaměřeno na témata „Asociace ve 
světě: sdělování pravdy mocným“ a „Dosahování cílů, nalé‑
zání partnerů: globální databáze občanské společnosti UIA“. 
Interaktivní workshopy se zabývaly aktuálními tématy jako 
jsou udržování a zapojování členské základny, využití umělé 
inteligence ve společnosti, podpora týmů designovým my‑
šlením, pořádání hybridních akcí a vztahy mezi systémem 
OSN a občanskými sdruženími.

Prezentace a workshopy byly vedeny odborníky ze sdružení 
a delegáti sdíleli a diskutovali o zkušenostech, výzvách 
a přístupech svých asociací.

Hostitelství 14. ročníku Kulatého stolu UIA v Praze v hyb‑
ridním formátu bylo cennou zkušeností jak pro UIA, která 
tento formát vyzkoušela poprvé, tak pro Prague Convention 
Bureau, které v praxi ukázalo připravenost Prahy nabídnout 
inovativní řešení. Hybridní formát prokázal svou velkou 
hodnotu z hlediska flexibility a možnosti zapojení vzdále‑
ných řečníků. V rámci specializovaného workshopu, který 
jsme připravili ve spolupráci s kolegy z Hybrid City Alliance 
nám bylo umožněno diskutovat o problematice hybridních 
akcí se zástupci přítomných asociací. Jedním z vážených 
řečníků workshopu byl pan profesor Kužel, který se podělil 
o své zkušenosti z organizace 25. kongresu Mezinárodní 
krystalografické unie (International Union of Crystallogra‑
phy; IUCr), který byl v srpnu 2021 prvním velkým plně hyb‑
ridním kongresem uskutečněným v Praze.
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PŘEDSTAVENÍ GLOBAL DESTINATION 
SUSTAINABILITY MOVEMENT (GDSM)

Hnutí Global Destination Sustainability Movement ‑GDSM‑ 
se vyvinulo z GDS ‑Indexu, celosvětově dlouhodobě uznáva‑
ného indexu udržitelného rozvoje destinací.

GDS ‑Index byl inspirován asociací International Congress 
and Convention Association (ICCA) a MCI, kde 15 průkop‑
nických měst vytvořilo index Scandinavian Destination 
Sustainability Index. Za jedenáct let své působnosti se 
GDSM rozrostlo na více než 80 destinací s cílem prosadit 
dlouhodobý udržitelný rozvoj napříč kontinenty. V současné 
době také aktivně spolupracuje s mezinárodními oborovými 
asociacemi, z nichž mezi nejdůležitější patří International 
Congress and Convention Association (ICCA), IMEX Exhibi‑
tions, European Cities Marketing (ECM), MCI Group a GUBI 
consulting.

Z původního globálního indexu a nástroje k benchmarku se 
tak stal důležitý zprostředkovatel pro dosažení celosvěto‑
vých udržitelných cílů a dnešní portfolio služeb se rozšířilo 
o poradenství, certifikaci, vzdělávání, školení a fórum za 
účelem sdílení zkušeností mezi destinacemi.

ČLENSTVÍ V GLOBAL DESTINATION 
SUSTAINABILITY MOVEMENT 
(GDS ‑MOVEMENT)

ČLENSTVÍ A SPOLUPRÁCE V RÁMCI GDSM

Prague Convention Bureau je členem hnutí již od roku 2017 
a s výjimkou roku 2020 se aktivně účastnilo každoročního 
benchmarku v rámci GDSI. Dalším krokem k prohloubení 
spolupráce je tvorba strategie udržitelného rozvoje v rámci 
kongresového průmyslu v Praze.

Informace o stavu udržitelnosti v pražském kongresovém 
průmyslu a v navazujících oblastech Prague Convention 
Bureau nadále prezentovalo na minisite webu pod adresou 
sustainable.pragueconvention.cz, která vznikla v roce 2020 
na základě podnětů vzešlých ze spolupráce s GDSM.

Díky Prague City Tourism, jež se v průběhu roku připojilo 
k aktivitám probíhajícím v rámci online seminářů a setkání, 
byla reprezentace Prahy v GDSM ještě intenzivnější než 
v předchozích letech.

Dalším předpokládaným krokem v  rámci spolupráce 
s GDSM je vytvoření komplexní udržitelné strategie Prahy 
v oblasti kongresového průmyslu.

FEEL THE PULSE SEMINÁŘE

Prague Convention Bureau se také aktivně účastní pravidel‑
ných virtuálních seminářů GDSM „Feel the Pulse“, které se 
zaměřují zejména na vzdělávaní a networking, a slouží tak 
k výměně zkušeností a poznatků v jednotlivých destinacích. 
V roce 2021 se Prague Convention Bureau účastnilo celkem 
osmi GDSM „Feel the Pulse“ seminářů.

https://www.pragueconvention.cz/sustainability/
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SITE INSPEKCE / 
STATISTICKÝ PŘEHLED OBCHODNÍCH AKTIVIT

SITE INSPEKCE

Vzhledem k pandemii COVID‑19 a s ní spo‑
jenými omezeními v cestování, PCB usku‑
tečnilo v roce 2021 pouze tři inspekční cesty 
klientů, kterým se věnovalo po dobu celkem 
sedmi dnů.

DATUM JMÉNO KLIENTA NÁZEV AKCE

5.–7. 10. 2021 Brewers of Europe Brewers of Europe

19.–20. 10. 2021
World Congress on Vascular Access 
‑WoCoVA‑

World Congress on Vascular Access 
‑WoCoVA‑ 2024

20.–22. 10. 2021 AFCEA Europe Conference TNE Prague 2022

Prague Convention Bureau
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SITE INSPEKCE / 
STATISTICKÝ PŘEHLED OBCHODNÍCH AKTIVIT

Prague Convention Bureau

Celkový počet aktualizovaných 
kontaktů v databázi

2 313

Celkový počet poptávek 48

Celkový počet potvrzených poptávek 2

Celkový počet nerozhodnutých poptávek 35

Celkový počet delegátů v korporátním segmentu* 1 400

Celkový počet pokojonocí v korporátním segmentu* 3 200

Celkový počet bidů 66

Celkový počet získaných bidů 8

Celkový počet nerozhodnutých bidů 31

Celkový počet delegátů v segmentu asociací* 15 100

Celkový počet pokojonocí v segmentu asociací* 46 600

* Z generovaných i asistovaných poptávek za předpokladu, že se akce budou 
konat v původně plánovaném formátu v Praze.

PCB obdrželo a zpracovalo 6 + 2 žádostí o administrativní 
podporu + zprostředkování MHD zdarma.

STATISTICKÝ PŘEHLED AKTIVIT 
PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU



22



DŮRAZ NA UDRŽITELNOST
Jedním z klíčových komunikačních témat Prague Conven‑
tion Bureau je dlouhodobě také udržitelnost. I přes složitou 
pandemickou situaci roku 2021 pokračovalo aktivní promo 
udržitelného rozvoje kongresové Prahy.

• Rozvoj webu o udržitelném kongresovém průmyslu 
v Praze
V roce 2021 pokračovalo Prague Convention Bureau 
v rozvoji speciální minisite spuštěné v říjnu 2020 na 
adrese sustainable.pragueconvention.cz, která je zamě‑
řená na udržitelný kongresový průmysl v Praze. Minisite 
je dostupná ve dvou jazykových mutacích a prezentuje 
nejnovější udržitelné iniciativy v ČR a v Praze, příklady 
nejlepší praxe pražských dodavatelů služeb a přehled 
hodnocení udržitelného rozvoje v zemi od nezávislých 
organizací jako jsou například tzv. SDGs Organizace 
spojených národů. I nadále funguje speciální filtr v rámci 
venue finderu, díky němuž je nyní možné na základě 
vybraných kritérií filtrovat ty dodavatele služeb, kteří 
ve svém fungování zohledňují udržitelný přístup ke 
konání akcí.

• Kampaň #SustainabilityInSpires
V návaznosti na novou minisite byla v roce 2020 spuš‑
těna též kampaň na sociálních sítích pod hashtagem 
#SustainabilityInSpires, která prezentuje veškeré udr‑
žitelné novinky týkající se kongresového průmyslu 
v Praze. V rámci této kampaně bylo v roce 2021 publi‑
kováno na sociálních sítích Prague Convention Bureau 
téměř 100 příspěvků.
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COVID‑19 A KOMUNIKACE SOUVISEJÍCÍCH OPATŘENÍ
Vzhledem k  pokračující nepříznivé pandemické situaci 
v roce 2021 bylo stále klíčové zaměřit komunikaci kon‑
gresové Prahy směrem k aktuálním opatřením a možnos‑
tem pořádání akcí. Pro zahraniční organizátory akcí tak 
byl k dispozici pravidelně aktualizovaný Q & A dokument 
s  detailními informacemi, přehledná infografika a  též 
„Health & Safety Guidelines“ dokument. Ten v angličtině 
shrnuje základní doporučení o uspořádání bezpečné akce 
určené organizátorům eventů.

Hlavním komunikačním kanálem novinek ohledně covidové 
situace se pak stal aktualizovaný web Prague Convention 
Bureau. Ten byl v lednu 2021 doplněn o sekci, která se vě‑
novala především plánování akcí s důrazem na virtuální 
a hybridní eventy, a to jak v anglické, tak české jazykové 
mutaci.

Lokálně se Prague Convention Bureau zaměřilo na soft lo‑
bbing cílící na vyzdvihnutí ekonomické a sociální důležitosti 
kongresového průmyslu a na prosazení příslušných pod‑
půrných programů. Toho bylo dosahováno především díky 
spolupráci s ostatními klíčovými uskupení a organizacemi 
působícími v kongresovém průmyslu napříč Českou repub‑
likou. Tato oborová aliance vznikla již v roce 2020 s cílem 
vytvářet a sdílet dopadové studie, otevřené výzvy, tiskové 
zprávy a organizovat tiskové konference prezentující ak‑
tuální situaci v kongresovém průmyslu. Výsledkem této 
činnosti byl zvýšený mediální zájem o MICE průmysl a ná‑
sledně i připravení a úspěšné spuštění specializovaného 
podpůrného programu COVID kongresy / veletrhy. Ten byl 
oznámen v březnu roku 2021 s celkovou alokací 600 mil. Kč.

https://www.pragueconvention.cz/sustainability/
https://www.pragueconvention.cz/important-information/
https://www.pragueconvention.cz/important-information/
https://www.pragueconvention.cz/cz/dulezite-informace/
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BLOG KONGRESOVÉ PRAHY
Jedním z klíčových komunikačních prostředků Prague Con‑
vention Bureau byl v roce 2021 pravidelně aktualizovaný 
web organizace, který kromě jiného obsahuje i blog. V době 
pandemie, kdy bylo znemožněno fyzické setkávání a cesto‑
vání, byla digitální forma sdělování nejaktuálnějších infor‑
mací velmi podstatnou. Blog v české a anglické jazykové 
mutaci pravidelně přinášel nejnovější zprávy z kongresové 
Prahy, detaily ohledně platných nařízení vlády, informace 
o udržitelném rozvoji a mnoho dalšího. Za rok 2021 bylo 
na blogu publikováno celkem 151 novinek (v počtu článků 
jsou zahrnuty duplicity vznikající rozdílnými jazykovými 
mutacemi téže zprávy).

• Pokračující členství v Global Destination 
Sustainability Movement
Prague Convention Bureau je již od roku 2017 součástí 
Global Destination Sustainability Movement (GDSM) – 
hnutí, zaměřujícího se na udržitelný rozvoj kongreso‑
vých destinací po celém světě. Organizace též poskytuje 
cenný benchmarking, který každoročně ústí do sesta‑
vení žebříčku nejudržitelnějších kongresových destinací 
světa. V roce 2021 se po roční přestávce Prague Conven‑
tion Bureau opět zúčastnilo destinačního benchmarku 
a  potvrdilo setrvalý trend růstu výsledného skóre, 
v němž si Praha polepšila o více než pět procentních 
bodů vůči výsledku z roku 2019 (44,3 % proti 38,7 %).

Prague Convention Bureau

MARKETINGOVÉ NÁSTROJE

https://www.pragueconvention.cz/hot-news/
https://www.gds.earth/
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AKTUALIZOVANÁ DESTINAČNÍ PREZENTACE PRAHY
Během roku 2021 proběhl částečný redesign a doplnění 
destinační prezentace Prahy o klíčové prvky (bezpečnost 
destinace, možnosti hybridních a virtuálních eventů, udr‑
žitelnost) tak, aby vyhovovala aktuálním potřebám klientů 
a reflektovala nejnovější změny, které se v pražském kon‑
gresovém průmyslu udály. Zároveň byly doplněny inter‑
aktivní prvky a odkazy směřující na detailnější informace 
ohledně jednotlivých témat a prezentovaných subjektů.

PRAGUE ONEPAGER
Ke konci roku 2021 Prague Convention Bureau vytvořilo 
zkrácenou verzi destinační prezentace ve formátu „One‑
Pager“ – přehledné jednostránkové infografiky v angličtině, 
která v bodech shrnuje základní nabídku a rysy kongresové 
Prahy. OnePager je opět interaktivní, s odkazy na zdroje 
poskytující více informací. Dokument je ke stažení zde.

Destinační prezentace Prahy byla poprvé, v obdobném for‑
mátu, představena na veletrhu IMEX ve Frankfurtu již v roce 
2015. Její aktuální verzi lze stáhnout na webových stránkách 
Prague Convention Bureau v sekci „ke stažení“.

https://www.pragueconvention.cz/for-download/
https://www.pragueconvention.cz/for-download/#destination-presentation
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PROFIL KONGRESOVÉ PRAHY NA WEBU MAGAZÍNU 
KONGRES A MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ S COT MEDIA
V  roce 2021 nadále pokračovala spolupráce se slovin‑
ským oborovým magazínem Kongres na tvorbě obsahu 
pro speciální profil kongresové Prahy. Podstránku jsme 
spustili v  dubnu roku 2017 a  je dostupná na adrese 
kongres ‑magazine.eu/prague ‑convention ‑bureau/. Na 
tomto profilu jsou pravidelně publikovány až čtyři novinky 
měsíčně, které se týkají kongresového průmyslu Prahy 
a subjektů působících v tomto odvětví. Zároveň byl v březnu 
2021 zařazen na web Kongres magazínu i speciální listing, 
který se týkal nabídky v době pandemie a dostupný byl zde.

Prague Convention Bureau i v roce 2021 navázalo na dlouho‑
letou spolupráci s vydavatelstvím COT media publikujícím 
měsíčník COT – Celý o turismu, který je jedním z klíčových 
médií v oboru cestovního ruchu v České republice. Toto me‑
diální partnerství zahrnovalo již tradičně prezentaci novinek 
z kongresového Prahy (půlstrana) v tištěném magazínu 
i na webu icot.cz a zároveň prezentaci COT media jakožto 
hlavního mediálního partnera Prague Convention Bureau. 
V únoru 2021 došlo k významné změně, kdy se vlivem 
enormní digitalizace spojené s pandemií, rozhodlo vyda‑
vatelství ponechat svůj obsah pouze ve webové formě se 
sekcí určenou předplatitelům s odborným obsahem, do 
kterého přispívá Prague Convention Bureau nadále.

http://kongres-magazine.eu/prague-convention-bureau/
https://kongres-magazine.eu/corona_offers/prague-convention-bureau/
https://celyoturismu.cz/
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SPOLUPRÁCE NA TEMATICKY ZAMĚŘENÝCH 
MEDIÁLNÍCH PŘÍLOHÁCH A MAGAZÍNU 
KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA „FEEL THE 
CHANGE“
Prague Convention Bureau se i v  roce 2021 podílelo na 
tvorbě tematicky zaměřených příloh různých lokálních 
i mezinárodních magazínů. Ty se ve většině případů věnují 
kongresovému průmyslu jakožto celku, pokrývají široké 
spektrum pohledů na toto odvětví, a případně poskytují 
i možnost placené prezentace. Prague Convention Bureau 
v roce 2021 přispělo expertními články a rozhovory do pří‑
lohy časopisu Komora (časopis Hospodářské komory ČR) či 
spoluvytvářelo tematickou část magazínu MeetIn, která se 
soustředila na 13 stranách pouze na kongresovou Prahu.

Zároveň pokračovala i spolupráce na přípravě magazínu 
„Feel the Change“ Kongresového centra Praha. Ten vychází 
od roku 2019 jak v anglické, tak české jazykové mutaci a je 
určen obchodním partnerům, klientům a účastníkům akcí. 
V roce 2021 vyšla dvě čísla tohoto magazínu, přičemž v ka‑
ždém čísle jsou vyhrazeny dvě strany pro prezentaci témat 
kongresové Prahy, kterou připravuje Prague Convention 
Bureau. Jednotlivá čísla magazínu jsou dostupná ke stažení 
zde v českém jazyce a zde v angličtině.

MARKETINGOVÁ SPOLUPRÁCE S LOKÁLNÍMI 
I MEZINÁRODNÍMI AKCEMI KONANÝMI V PRAZE
I přes obtížnou situaci a restrikce v oblasti konání akcí Pra‑
gue Convention Bureau navázalo či pokračovalo v roce 2021 
v marketingové spolupráci s mezinárodními i lokálními ak‑
cemi, které se uskutečnily on ‑site v Praze, či byly následně 
přetransformovány do virtuální podoby nebo hybridní 
formy. Prague Convention Bureau v rámci této spolupráce 
organizátorům akcí nabízí pomoc s tvorbou a distribucí lo‑
kálních i mezinárodních tiskových zpráv, zajištění účasti 
lokálních médií na akci a poskytuje prostor v rámci svých 
komunikačních kanálů (blog, kalendář akcí, mezinárodní 
i lokální newsletter a sociální sítě). Spolupráce funguje na 
barterové bázi, přičemž Prague Convention Bureau je ná‑
sledně prezentováno jako partner akce (na webu akce či 
v tiskových materiálech vydávaných organizátory). Mezi 
takto podpořené akce v roce 2021 patřila například kon‑
ference Qubit, kongres Mezinárodní krystalografické unie 
IUCR či EventFest.

https://praguecc.cz/cz/casopis-kongresoveho-centra-praha
https://praguecc.cz/en/magazine-prague-congress-centre
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SPOLUZALOŽENÍ HYBRID CITY ALLIANCE

Jedním z nejsilnějších marketingových nástrojů Prague 
Convention Bureau v roce 2021 bylo členství v nově vzniklé 
Hybrid City Alliance, jejíž je Prague Convention Bureau za‑
kládajícím členem. Cílem aliance je propojit vybrané kon‑
gresové destinace, podpora cross ‑sellingu a hybridních 
eventů spolu s vytvářením a spojováním hubů v jednot‑
livých zapojených destinacích. Marketing & PR Manager 
Prague Convention Bureau zároveň působí jako vedoucí 
marketingové & komunikační pracovní skupiny Hybrid City 
Alliance a nese tedy zodpovědnost za marketingové aktivity 
celé aliance, které kromě jiného zahrnovaly:

WEB HYBRID CITY ALLIANCE & LINKEDIN PROFIL
Jedním z prvních projektů roku 2021 byla tvorba nového 
webu aliance, která byla plně v režii Prague Convention 
Bureau. Webová prezentace s cílem představit alianci, její 
členy a nabídku pro potenciální klienty, byla spuštěna na 
přelomu května a června roku 2021.

Od svého založení v roce 2020 Hybrid City Alliance komu‑
nikačně působila především prostřednictvím uzavřené Lin‑
kedin skupiny. Ta byla v říjnu 2021 nahrazena otevřeným 
profilem aliance, který získal již přes 200 sledujících.

WHITEPAPER „YOUR ULTIMATE GUIDE TO MULTI ‑CITY 
HYBRID EVENTS“
Zároveň se spuštěním webu Hybrid City Alliance byl před‑
staven i „Průvodce plánováním multi ‑hubových hybridních 
akcí“. Tento whitepaper byl vytvořen, aby posloužil všem 
organizátorům akcí jako příručka pro plánování hybridních 
multi ‑hubových akcí.

https://www.hybridcityalliance.org/
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ÚČAST NA LOKÁLNÍCH I MEZINÁRODNÍCH B2B AKCÍCH
Hybrid City Alliance byla v roce 2021 přítomna na několika 
klíčových lokálních i zahraničních eventech, které se zabý‑
vají kongresovým průmyslem. Zástupci Prague Convention 
Bureau se osobně či virtuálně účastnili, a prezentovali tak 
nejen celou alianci, ale i kongresovou Prahu na následujících 
akcích: The Association of Association Executives, 14th UIA 
Associations Round Table Europe, IBTM Barcelona a Fórum 
cestovního ruchu.

ICCA BEST MARKETING AWARD
V říjnu 2021 Hybrid City Alliance získala hlavní marketin‑
govou cenu v rámci soutěže Best Marketing Award, kterou 
každoročně pořádá Mezinárodní kongresová asociace (In‑
ternational Congress and Convention Association – ICCA). 
O udělení ocenění rozhodovala jak odborná porota, tak hla‑
sování jednotlivých členů Mezinárodní kongresové asociace 
ICCA. Hlavními kritérii roku 2021 byly, krom jiných, krizový 
management, inovativní použití technologií, udržitelnost, 
brand promotion či výjimečné příklady kooperace a part‑
nerství.

https://www.youtube.com/watch?v=kxBGk_azkqA
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Významnou součást zahraniční komunikace tvořila ko‑
munikace týkající se Hybrid City Alliance, kterou Prague 
Convention Bureau spoluzaložilo na konci roku 2020. Její 
činnost byla úzce koordinována Prague Convention Bu‑
reau, a kongresová Praha tak prostřednictvím aktivit ali‑
ance získala další komunikační kanál pro další směřování 
brandu kongresové Prahy jakožto inovativní a inspirativní 
destinace. Kromě toho byl kladen důraz též na komunikaci 
současné situace a aktuálních omezení související s šíře‑
ním viru COVID‑19. Druhotně se komunikace zaměřila na 
obecné zviditelňování Prahy jakožto ideální kongresové 
destinace především v zahraničních MICE médiích tak, aby 
kongresové nabídka české metropole i přes celosvětové 
ochromení kongresového průmyslu zůstala i nadále v po‑
vědomí organizátorů akcí.

Lokálně byl komunikován především ekonomický, sociální 
a edukační význam a přínos kongresového průmyslu pro 
Prahu a Českou republiku s cílem podpořit vznik podpůr‑
ných programů určených na pomoc zasaženým subjektům 
tohoto odvětví. Zároveň se komunikace soustředila i na 
udržení vztahů s jednotlivci a organizacemi, které působí 
v oboru kongresového průmyslu, a to s cílem udržet ko‑
munitu soudržnou a informovanou. K tomu přispívaly pře‑
devším interní oběžníky PCB info, jejichž periodicita byla 
navýšena z původní týdenní tak, aby oběžníky co nejrychleji 
pokrývaly nově vydaná opatření a další informace.

Marketingová a PR komunikace využívala v průběhu roku 
především následující nástroje: pravidelné zasílání tisko‑
vých zpráv, otevřených dopisů zástupcům vlády a distribuci 
novinek a e ‑newsletterů, přímou komunikaci s novináři 
a spolupráci na článcích o Praze jakožto významné kon‑
gresové destinaci.

Nedílnou součástí promování Prahy lokálně i mezinárodně 
byly sociální sítě Prague Convention Bureau – především 
Linkedin, Facebook, Twitter a Instagram, a též blog s no‑
vinkami dostupný na webu Prague Convention Bureau. 
Součástí komunikace na místním trhu pak bylo bezplatné 
mediální partnerství s COT media.
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TABULKA VŠECH VÝSTUPŮ 
MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

Direct mailing Prague Convention Bureau zahrnoval v roce 
2021 pravidelnou rozesílku anglického a českého newsle‑
tteru s měsíční periodicitou a nepravidelně publikovaný 
interní oběžník PCB info. Zároveň bylo vydáno celkem šest 
tiskových zpráv (dvě za Prague Convention Bureau a další 
čtyři za Hybrid City Alliance). Na základě nich a dalších ak‑
tivit Prague Convention Bureau zahraniční i lokální média 
publikovala celkem 725 článků (441 mezinárodních a 284 
lokálních) v kumulativní hodnotě přesahující 850 tisíc EUR 
(20,6 mil. CZK).

E ‑newslettery v češtině 12

E ‑newslettery v angličtině 12

PCB info 45

Tiskové zprávy 2*

Mediální výstupy 371 (262 mezinárodních, 109 lokálních)**

Inzerce 4***

Tiskové konference 1

* jazykové mutace tiskových zpráv jsou počítány jako 1 tisková zpráva

** celkový počet článků nezahrnuje 180 publikovaných textů, které hovoří 
Hybrid City Alliance, ale výslovně nezmiňují Prahu, byť byly vydávány Prague 
Convention Bureau. Zároveň celkový počet nezahrnuje ani ty články týkající se 
tématu COVID-19, které též nezmiňují Prahu, ale vyšly na základě otevřených 
dopisů a kontinuální snahy Prague Convention Bureau o spuštění programu 
COVID – kongresy a veletrhy apod. (174 článků).

*** články v rámci spolupráce s Kongres magazínem jsou započítány 
jako 1 inzerce



The City of Prague recently launched 
several sustainable initiatives to make 
the destination greener. The Prague 
Convention Bureau has been constantly 
working on creating a city in which 
event professionals should want to host 
and attend events.
The Czech Republic overall is doing 
very well in meeting the goals of 
sustainable development, as shown 
in the UN Sustainable Development 
Report 2019 that ranked the Czech 

Republic seventh out of the total of 
162 evaluated countries. What is 
more the Prague City Council made 
a commitment to reduce the carbon 
dioxide emissions by 45% by 2030, 
and to eliminate them entirely by 2050. 
The City of Prague also announced that 
it will stop supporting events at which 
single ‑use packagings and dishes are 
used. Prague thus shows its determina‑
tion to follow the principles of circular, 
waste ‑free economy.

Prague events are shifting
their focus to sustainability

It is not only the city that is pushing 
for more eco ‑friendly events but also 
some of the venues take sustainability 
seriously. The Prague Congress 
Centre (PCC) invested already in 2016 
in new energy ‑saving technology, 
implementing the largest project of its 
kind in the Czech Republic. The project 
is run in the form of energy services 
with savings guarantee (EPC), where 
costs of modernisation are covered by 
future energy savings. Today the PCC 
saves not only electricity, but annually 
also 11 533 m3 of water (3 Olympic 
pools) and 726 tons of CO2 which 

counts for 166,5 hot air balloons filled 
with CO2.
The PCC became therefore 
a suitable venue for all ecologically‑
‑minded organizers; it provides 
comfort in its 20 halls and 
50 meeting rooms without an 
environmental compromise. After 
recent reconstruction of its premises 
it offers – apart from the amazing 
Prague city views – the newest 
conference technology, digital 
navigation system and over 300 wi ‑fi 
access points. All this is taken care of 
by an internationally experienced team.

Prague Congress Centre goes green

24 25
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PŘEHLED INZERCÍ V ROCE 2021 / 
PŘEHLED MÉDIÍ, KTERÁ ZVEŘEJNILA ČLÁNEK 
O PRAZE NA ZÁKLADĚ VÝSTUPŮ PCB V ROCE 2021

SEZNAM INZERCE V ROCE 2021:

Mezinárodní

 – Conference and Meetings World C ‑MW (tištěná 
celostrana, advertorial Virtually in Prague)

 – Expo Pass (tištěná celostrana v Expo Passu, který 
byl prezentován návštěvníkům výstavy pražského 
pavilonu Expo Dubai, přesunutého z roku 2020 
na rok 2021)

 – Kongres ‑magazine.eu (speciální minisite Meet Again 
in Prague)

 – Profil kongresové Prahy na webu magazínu Kongres 
(online článek 4x do měsíce)

UKÁZKY INZERCÍ
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SEZNAM MÉDIÍ, KTERÁ V  ROCE 2021 ZVEŘEJNILA 
ČLÁNEK NA ZÁKLADĚ AKTIVIT PCB ČI ZMIŇUJÍCÍ PCB: 
(Z KOMPLETNÍHO VÝČTU 725 ČLÁNKŮ)

DOMÁCÍ

24zpravy.com

ACTO.cz / Asociace českého tradičního obchodu

Aexport.cz

Aha!

AHR Fórum

Aktualne.cz

AMSP ČR  / Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků České republiky

APAC.cz / Asociace prádelen a čistíren

ASZ.cz / Asociace soukromého zemědělství

B2B Network News.com

Barrandov

Blesk

Blesk.cz

BusinessInfo.cz

BVV.cz

ByznysNoviny.cz

celyoturismu.cz / icot.cz

Česká televize

CeskaTelevize.cz

CeskaUnieCR.cz / Česká unie cestovního ruchu

ceskenovinky1.eu

CeskeNoviny.cz

Český rozhlas

CNN.iPRIMA.cz

COT Celý o turismu

CTK (Česká tisková kancelář)

CzechIndustry

CzechTourism

DaneProLidi.cz

Danovy ‑portal.com

denik.cz

DenikN.cz

DotačníInfo.cz

Drbna.cz

E15.cz

e ‑deniky.cz

Ekonomickydenik.cz

Euro.cz

Eurozpravy.cz

e ‑vsudybyl.cz

FinTag.cz

FiremniPohotovost.cz

Flowee.cz

Foodnet.cz

Forbes.cz

ForexBanka.cz

FreshTime / Prosperita

GastroJobs.cz

Globe24.cz

HlídacíPes.org

Horeka

Horekaweb.cz

HoryDoly.cz

Hospodářské noviny

HR Forum

HYGPraha.cz

iDNES.cz

iHned.cz

Impuls

infoDnes.cz

InOdpady.cz

InvesticniWeb.cz

iPrima.cz

iProsperita.cz

JsmeSoucastiCeska.cz / Komora obchodních 
řetězců

Komora

KomoraFitness.cz

KomoraPlus.cz / komora.cz

Kurzy.cz

Lidové noviny

lidovky.cz

Litomerice.cz

Luxury Prague Life / LP  ‑life

MAM ‑ Marketing & Media

MediaGuru.cz

Ministerstvo financí / MFCR.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu / MPO.cz

Ministerstvo zdravotnictví / MZČR.cz

MoneyMag.cz

NejBusiness.cz

NewsBox.cz

Nová večerní Praha / vecerni ‑praha.cz

Novinky.cz

ObecniPortal.cz

Odbory.info

Parlamentnilisty.cz

Patria.cz

Peak.cz
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Peníze.cz

Podnikatel.cz

PodnikavaZena.cz

Prague Morning

praguecc.cz + Feel The Change

praha.eu

Právo

PrazskyNoviny.cz

Pražský ‑magazín.cz

Proglas / Proglas.cz

QAP.cz

Radio.cz

RegionPraha.cz

Repy.cz

Roklen24

Rozhlas.cz

Roznov.cz

Seznam Zprávy

SOCR.cz

STAbruntalsko.cz

StamgastGurman.cz

Strojirenstvi.cz

Televize Seznam

The Epoch Times

TN.NOVA.CZ

ttg.cz

účetní ‑portál.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže / ÚOHS.cz

VaseKladno.cz

Vlada.cz

Zpravodaj Horní Počernice
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MEZINÁRODNÍ

24Ecuador

About Travel / AboutTravel.ch

Ajunews.com

Alertify.eu

AMI newsletter

AMImagazine.global

APFAO.org

ArmoniaTV.com

AsiaOne.com

Association Meetings International (AMI)

AValliance.com

BE Sarawak

BERNAMA ‑ Malaysian National News Agency

BIZ+Leisure

BizBash.com / BizBash

Blog.Naver.Com

Boardroom

Boardroom.digital

Borneo Post Online

Business360news.com

BusinessToday.com.my

Cannes Convention Bureau

CIM ‑ Conference & Incentive Management

CIMbusinessevents.com.au

Cimunity.com

citmagazine.com

CLCvecta.nl

c ‑mw.net

Conference + Meetings World (CMW)

Conference Matters

CongresWereld

CorporateMeetingsNetwork.ca

CzechTourism

DailyExpress.com.my

Data Max

DayakDaily.com

DestinationThailandNews.com

Discoverynews.kr

EC

Ecuavisa

El Mercurio

EL PERIÓDICO DEL ECUADOR

ElOriente

eMICE.co.kr

eTurboNews e ‑newsletter

eTurboNews.com

Euro ‑Journal.press

Evénements & Conventions

evenements ‑conventions.com / 
Voyages & Strategies

Event Organizers Summit

Event Planner News

EventBranche.nl

EventCrisis.org

EventMB

EventPointInternational.com

Events.nl

ExhibitCityNews.com

Expreso

Expreso.ec

EXTRA.ec

FNNews.com

Focus on Travel News

foiresalonscongres.blogspot.com

Fukuoka CVB

Fukuoka Now

GastroJournal.ch

GDS.earth

GerbangPost.com

Global Travel Media

HeadQuartersmagazine EMEA

Heraldcorp.co

Hipther.com

HolaNews.com

HorecaBC.pl

Hospitality ‑on.com

HOSTELTUR

ChinaTime.com

Chosun.com

IBTMevents.com

ICCA ‑ e ‑newsletter

ICCAworld.com

IDN.com.tw

Ignite

IMEX Daily Paper

intravelreport.blogspot.com

ISSUEJeju.com

ITB Trade Show / News.ITB.com

ITnewsOnline.com

JejuIlbo.net

JEJUinnews.co.kr

JejuWeekly.com

Kin.kr

Kongres Magazine Newsletter

kongres ‑magazine.eu

lejournaldesentreprises.com

Life.tw

LiveStream.Travel

Match.net.tw

MDC The Meeting Planner’s Magazine

MEET and TRAVEL mag

Meet In (Spain)

Meeting Media Group

Meeting Media Newsletter

MeetingMagazine.nl

Meetings & Conventions Asia website

MeetingsInternational.com

MeetingsInternational.se

MeetingsPlatform.nl

MeetingSpotlight.com

MeetingsWinnipeg.com

Metro Ecuador

MICE magazine

micenet AUSTRALIA

MICEquito.ec

MICEworknet mice.or.kr

Mission

Missionline.it

MissKonfidentielle.com

MixMeetings.com

Money.udn.com

MonteCarloNews.it

MSN.com

NapoNewsOnline.org

Neotimes.kr

New Straits Time / NST.com.my

News.nate.com

news.pchome.com.tw

News.v.daum.net

News.zum.com

NewSarawakTribune.com.my

Newsis.com

Newsroom ‑fce.fr

NewsTree.kr

Ottawa Business Journal / OBJ.ca
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OttawaTourism.ca

Owra.net

palaisdesfestivals.com

PBB.org.my

pcaae.org

PhukeTimes.com

PlanetMICE

Ppomppu.co.kr

Prague Morning

Premium Radio

quitoinforma.gob.ec

Revista Ven America

Roboticulized.com

scitechanddigital.news

SeoulPost.co.kr

Soaring worldwide

Sohu.com

Sportlepsia.com

StandBy.dk

st ‑news.co.kr

StudyInternational.com

SunshineKelly.com

SustainEurope.com

SWI swissinfo.ch

Taipei Government

Taiwan News Agency TWkeypoint

Talk6.com

TechLife.com.tw

TechSignIn.com

TechWorld epnc.co.kr

Telemetro.com

TendanceHotellerie.fr

TendanceNomad Magazine – Meeting, Travel, 
Mobility Magazine

ThailandDaily.com

The Iceberg

Theworldnews.net

TIFnews.com

times.hinet.net

Tnews.cc

TourismToday.gr

Tournews21.com

TPNews.org

Travel Daily News Asia ‑ Pacific

Travel Daily News International

Travel.Taipei

travelandtourworld.com

TravelDaily.co.kr

TravelInfo.co.kr

TravelNews.no

TravelTimes.co.kr

travel ‑tourism.news‑24.gr

TrendGRND.com

TTG BT MICE China

TTG China

TTG mice

TTLnews.com

TTNmedia.com

TTRweekly.com

Tur ‑info.pl

TW TagungsWirtschaft

tw ‑media.com

UIA.org

ÚLTIMAHORA

U ‑masks.com

USAE Weekly Newspaper

UtusanBorneo.com.my / UTUSAN BORNEO

Vistazo

Voyages d`Affaires

voyages ‑d ‑affaires.com

WCC.MB.CA

Webtimemedias.com

WeeklyToday.com

where2lifestylemagazine

WinnipegJournal.ca

World Tourism Cities Federation (WTCF)

Worldyan.com

YAHOO!

yam.com

YesICannes.com

Yna.co.kr
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ČLENSTVÍ / AKCE SE ČLENY PCB / SPECIÁLNÍ AKCE

ČLENSTVÍ

V roce 2021 došlo ke snížení počtu členů oproti roku pře‑
chozímu, a to primárně kvůli pandemii COVID‑19 a jejím 
dopadům na cestovní ruch. Zároveň jsme ale přivítali čtyři 
nové členy. Členskou základnu tvořilo 50 subjektů, z toho 
v rámci kategorií tvořily největší skupinu hotely (23 členů), 
dále DMC a eventové agentury (9 členů), služby (7 členů), 
konferenční zařízení (8 členů) a PCO (3 členové).

AKCE SE ČLENY PCB

V roce 2021 se konalo celkem devět zasedání členů před‑
stavenstva Prague Convention Bureau. Dále se uskutečnilo 
zasedání Valné hromady, dvě networkingové snídaně se 
členy Prague Convention Bureau a jedno členské virtuální 
setkání.

SPECIÁLNÍ AKCE A PROJEKTY
 – Virtuální snídaně se členy
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2021

ROZPOČET

V roce 2021 bohužel došlo k opětovnému výraznému sní‑
žení příjmové stránky rozpočtu Prague Convention Bureau 
(PCB). Vzhledem k přetrvávající globální pandemii COVID‑19 
a s tím spojené komplikované ekonomické situace subjektů 
působících v kongresovém průmyslu, bylo představenstvem 
Prague Convention Bureau odsouhlaseno snížení členských 
a marketingových poplatků pro rok 2021, a to o 40 %. Tento 
fakt společně s poklesem počtu členských subjektů zapří‑
činil snížení příjmů za členské a marketingové poplatky 
o 1,546 tis. CZK.

Získané prostředky od Hlavního města Praha (HMP) na zá‑
kladě uzavřené smlouvy o dílo k 13. 5. 2021 pomohly finan‑
covat smluvně zabezpečované aktivity Prague Convention 
Bureau ve druhé polovině roku.

Prostředky získané od agentury CzechTourism (Czech Con‑
vention Bureau – CzCB) byly čerpány v rámci vypsaného 
programu podpory kandidatur na asociační kongresy. Jak 
HMP, tak i CzCB zároveň finančně podpořily konání kulatého 
stolu Unie mezinárodních asociací UIA (Union of Internati‑
onal Associations), který byl organizačně zajišťován PCB. 
Dalším přispěvovatelem do rozpočtu PCB bylo Letiště Praha.

Vzhledem k faktu, že celkový rozpočet PCB byl oproti před‑
chozímu roku téměř poloviční, bylo nutné adekvátně přizpů‑
sobit jeho výdajovou část, kde k výrazným škrtům došlo ve 
všech jeho dílčích kapitolách.

Rezervní fond, který byl na základě schválení valné hro‑
mady vytvořen z kumulovaných zisků předchozích let, byl 
využit k pokrytí účetní ztráty ve výši 537.109 CZK, čímž bylo 
dosaženo vyrovnaného účetního výsledku.

ROZPOČET 2021 – PŘEHLED V CZK

Příjmy (bez DPH) 5 293 097

Členské a marketingové poplatky 2 114 150

CzechTourism/CzCB 560 000

Letiště Praha 200 000

Hlavní město Praha 2 140 000

Podpůrný program Antivirus 244 865

Jiné příjmy 34 082

Výdaje 5 293 097

HR 3 397 635

Administrativa 477 385

Marketing 635 632

Project management 1 197 060

Členové 24 226

Ostatní 98 268

Rezervní fond ‑ 537 109

Zisk/Ztráta 0



I. Budování pozice Prahy 
jako inovativní business 
destinace, která je 
globálním lídrem  
ve vybraných  
strategických oborech

II. Navýšení podílu  
segmentu MICE na 25 % 
z celkového výkonu  
cestovního ruchu 
v Praze

Praha
jako TOP 

inspirativní, 
inovativní 

a udržitelná 
destinace  
na světě

III. Navýšení investic  
a podpora rozvoje  
kongresového průmyslu 
jako prostředku růstu 
konkurenceschopnosti 
Prahy a ČR

Cílená marketingová kampaň Prahy jako centra vědy, výzkumu 
a inovací s důrazem na vybrané strategické obory

Aktivní rozvoj kandidatur ve vybraných strategických oborech

Dlouhodobá spolupráce s klíčovými subjekty v oblasti VVI (PII, IPR, 
MPO/CzechInvest, Prague AI, Prague Start‑Up Centre, Neuron), 
zapojení se do Pražských inovačních platforem

Aktivní rozvoj kandidatur na velké mezinárodní a národní asociační 
kongresy, konference a korporátní akce, zajištění dlouhodobé 
podpory kandidatur (granty/incentivní podpora, program podpory 
kongresových kandidatur)

Propagace Prahy jako bezpečné a udržitelné destinace s prvotřídní 
kongresovou infrastrukturou (marketingové kampaně, účast na 
veletrzích,…)

Aktivní zapojení v oborových asociacích, vytváření strategických 
partnerství na národní i mezinárodní úrovni

Zajištění dlouhodobé finanční podpory rozvoje kongresového  
průmyslu a souvisejících aktivit na úrovni Prahy a zejména na 
národní úrovni (MMR/CzechTourism, Letiště Praha, HK ČR, MPO/
CzechInvest, CzechTrade)

Vytvářet platformu pro setkávání MICE profesionálů, kongresových 
ambasadorů, zástupců HMP a dalších stakeholderů

Podporovat kvalitu služeb destinace prostřednictvím vzdělávání 
profesionálů v oboru a příprava VŠ studentů pro práci v oboru

Vize Strategické cíle Aktivity
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PCB V DALŠÍCH LETECH

Důležitou zprávou pro budoucí rozvoj cestovního ruchu 
v hlavním městě je, že od začátku roku 2022 začne platit 
upravená vyhláška o místním poplatku z pobytu. Novou 
podobu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy ke konci roku 
2021 a vychází z memoranda, které Praha v listopadu 2021 
podepsala s Asociací hotelů a restaurací ČR a městskou spo‑
lečností Prague City Tourism. Zvýšením poplatku z pobytu 
ze stávajících 21 Kč na 50 Kč, který platí pouze turisté, získá 
Praha prostředky potřebné k naplňování své dlouhodobé vize 
kultivovaného a trvale udržitelného cestovního ruchu, rozvoje 
města jako atraktivní destinace pro kongresy, konference či 
výstavy a propagace města v zahraničí.

Na základě dohody v memorandu poslouží polovina vybra‑
ných prostředků například na pravidelné cílené kampaně na 
podporu udržitelného příjezdového cestovního ruchu. Vý‑
znamně bude podporována také image Prahy jako vhodné 
destinace pro kongresy a konference. Město bude rovněž 
podporovat výstavy, veletrhy nebo jiné významné akce, ať 
už kulturní či byznysové, které budou lákat kultivované ná‑
vštěvníky.

Pevně věříme, že tato zásadní změna v budoucím financování 
cestovního ruchu významně napomůže naplňování nové stra‑
tegie MICE 2022+, kterou jsme v uplynulém roce zpracovali 
pro HMP. Tato strategie pracuje s vizí Prahy jako jedné z nej‑
více inspirativních, inovativních a udržitelných kongresových 
destinací na světě.
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NAŠI PARTNEŘI / JSME ČLENY

NAŠI PARTNEŘI JSME ČLENY MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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