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VáÏení pﬁátelé,
rád bych vás prostﬁednictvím v˘roãní zprávy seznámil s v˘sledky na‰ich aktivit, které
jsme uskuteãÀovali v roce 2002. SnaÏili jsme se naplÀovat na‰e poslání, pﬁedev‰ím
vytváﬁet dobré jméno a pozitivní obraz âeské republiky v zahraniãí, zejména na poli
veﬁejné diplomacie. Jak se nám podaﬁilo na‰e cíle splnit, budete moci posoudit sami.
Souãasnû bych chtûl podûkovat v‰em partnersk˘m institucím a organizacím, sponzorÛm,
spolupracovníkÛm a zamûstnancÛm za dÛvûru, pomoc a podporu na‰í ãinnosti. Budu
velmi rád, kdyÏ ãesk˘m centrÛm a jejich pÛsobení budete naklonûni i v následujících
letech.

Milan Sedláãek
ﬁeditel Správy ãesk˘ch center
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âeská centra & cíle na rok 2002
— Vypracovat strategii organizace, stanovení cílÛ a strategického smûﬁování instituce
pro období 2003 – 2004.
— Analyzovat vnímání âR u zahraniãní veﬁejnosti, zji‰tûní postojÛ, image a atributÛ
spojovan˘ch s âR.
— Pokraãovat v kombinovan˘ch projektech, jeÏ obsahují sektorové propojení
a vyuÏívají celkov˘ potenciál organizace.
— Zahájit druhou etapu projektu CzechIdea a roz‰íﬁit jeho program o dal‰í dílãí
projekty na podporu prezentace âR v zahraniãí.
— V oblasti kultury prezentovat âR jako moderní zemi s bohatou kulturní tradicí
a schopností toto bohatství rozvíjet.
— V oblasti vnûj‰ích ekonomick˘ch vztahÛ pﬁispívat k navazování mezinárodní
spolupráce, obchodních vztahÛ a podpoﬁe exportních zájmÛ âR.
— V oblasti cestovního ruchu podporovat obraz zemû jako atraktivní turistické
destinace s rozvinutou infrastrukturou a dobr˘m zázemím turistick˘ch sluÏeb.

âeská centra v roce 2002 & ãísla
— organizovali nebo spolupoﬁádali jsme pﬁes 1.600 kulturních akcí
— na‰e akce nav‰tívilo více neÏ 600.000 divákÛ
— zajistili jsme 291 firemních prezentací
— tuzemsk˘m exportérÛm jsme zprostﬁedkovali více neÏ 1.000 inzerátÛ v zahraniãí
— zpracovali jsme témûﬁ 3.000 nabídek a poptávek tuzemsk˘ch firem a pﬁes 4.000
nabídek a poptávek zahraniãních firem
— nastartovali jsme druhou fázi projektu CzechIdea
— realizovali jsme v˘zkum image v zahraniãí Czech*Image
— na‰e kurzy ãeského jazyka nav‰tûvovalo pﬁes 1.000 posluchaãÛ
— na na‰i ãinnost jsme zaznamenali pﬁes 3.000 pozitivních mediálních ohlasÛ
v zahraniãních periodikách
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Poslání âESK¯CH CENTER
Na‰ím posláním je vytváﬁení dobrého jména a pozitivního obrazu âeské republiky
v zahraniãí spolu s rozvíjením mezinárodní spolupráce a partnerství pﬁedev‰ím v oblasti
veﬁejné diplomacie.

Na‰e story
Historie na‰í organizace se zaãala psát pﬁed více neÏ 50 lety, kdy byla zaloÏena tzv.
kulturní a informaãní stﬁediska. Po vzniku âeské republiky byla stﬁediska pﬁemûnûna na
ãeská centra, do‰lo k obohacení sítû o státy západní Evropy a USA a v˘raznému roz‰íﬁení
spektra ãinností.
V souãasné dobû pÛsobíme prostﬁednictvím 18 ãesk˘ch center v 15 zemích svûta. Pod
na‰e vedení spadá také Obchodnû-technické stﬁedisko âertanovo a od dubna roku 2002
ﬁídíme také âeské centrum – âesk˘ dÛm v Moskvû. Na‰ím cílem je profesionálnû
prezentovat âeskou republiku v zahraniãí a spoluvytváﬁet image moderní a dynamické
zemû v 21. století.

Právní rámec organizace
— jsme pﬁíspûvkovou organizací MZV âR, v rámci kterého ﬁídí ãinnost SâC námûstek
ministra pro mnohostranné vztahy
— rozhodnutím ministra zahraniãních vûcí âR ã. 5 / 94 ze dne 1.4. 1994 jsme
nástupnickou organizací Správy zahraniãních kulturních zaﬁízení
— postavení, pÛsobnost, ãinnost a zpÛsob financování organizace upravuje „Statut SâC“
ze dne 28. 12. 2002
— priority, cíle a strategické smûﬁování organizace pro období do vstupu âR do EU
stanovuje „Koncepce ãinnosti SâC a ãesk˘ch center v letech 2003 – 2004“

Profil
— pÛsobíme prostﬁednictvím 18 ãesk˘ch center v 15 zemích svûta
— pracujeme v t˘mu 92 lidí (stav k 31. 12. 2002)
— poradními orgány vedení SâC jsou Konzultativní a Dramaturgická rada. Konzultativní
rada se soustﬁeìuje na koncepãní zamûﬁení a celkovou strategii ãinnosti organizace,
Dramaturgická rada garantuje programovou ãinnost zejména v oblasti kultury
a vzdûlávání
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âinnost
hlavní ãinností je dle Statutu SâC:
— prezentace âR v zahraniãí zejména v oblasti kultury, obchodu a cestovního ruchu
— zaji‰Èovat kvalitní informaãní servis o âeské republice
— podporovat vnûj‰í ekonomické vztahy âeské republiky

Jednotlivé oblasti ãinnosti
— v oblasti kultury prezentujeme âR jako moderní zemi s bohatou kulturní tradicí
a schopností toto bohatství rozvíjet
— v oblasti vnûj‰ích ekonomick˘ch vztahÛ pﬁispíváme k navazování mezinárodní
spolupráce, obchodních vztahÛ a podpoﬁe exportních zájmÛ âR
— v oblasti cestovního ruchu podporujeme obraz zemû jako atraktivní turistické
destinace s rozvinutou infrastrukturou a dobr˘m zázemím turistick˘ch sluÏeb
— v oblasti vytváﬁení prezentace znaãky âR sledujeme prostﬁednictvím v˘zkumÛ,
mediálních ohlasÛ vnímaní a image âR v zahraniãí

Specifika ãinnosti
— Zatímco specializované agentury (CzechTrade, CzechInvest, âCCR) se orientují na
odbornou klientelu a ZÚ na oficiální vládní orgány a pﬁedstavitele, SâC / âC se
prioritnû zamûﬁují pﬁedev‰ím na oblast veﬁejné diplomacie, tedy na obãany,
spoleãenské a nevládní instituce, zájmová sdruÏení a obãanské iniciativy.
— âeská centra v teritoriích svého pÛsobení tûsnû spolupracují se ZÚ, pﬁebírají od roku
2002 jejich kulturní agendu a komplementují oficiální diplomatické vztahy ZÚ
v hostitelské zemi.
— Aktivity ãesk˘ch center jsou determinovány také podmínkami v zemi jejich pÛsobení.
Nûkterá centra disponují rozsáhl˘mi prostory a pracují ve vût‰ím t˘mu, jiná pÛsobí
pouze v mal˘ch kanceláﬁích, ale s ﬁadou odborn˘ch partnerÛ.

Komparativní v˘hody organizace v oblasti vnûj‰ích ekonomick˘ch
vztahÛ
— jsme otevﬁeni celému spektru veﬁejnosti – funkce „informaãního rozcestníku“
¤e‰íme Ïádosti a dotazy, které zodpovídáme s vyuÏitím jiÏ existujících informaãních
zdrojÛ. Problematika vyÏadující odbornost a hlub‰í anal˘zy je pﬁedávána
specializovan˘m agenturám, které ji ﬁe‰í jako svÛj obchodní pﬁípad.
— jsme schopni zajistit realizaci a koordinaci kombinovan˘ch projektÛ
pﬁesahující rámec aktivit jednotliv˘ch specializovan˘ch agentur
Jako pﬁíklad lze uvést úspû‰nû se rozvíjející projekt REGIONY, kter˘ synergicky
prezentuje regiony ve v‰ech dÛleÏit˘ch sférách (problematika obchodní, investiãní,
cestovního ruchu a kultury).
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— disponujeme reprezentativními prostorami a odborn˘m personálem pro
zaji‰tûní firemních prezentací
Vût‰ina ãesk˘ch center, na rozdíl od specializovan˘ch agentur pÛsobících v zahraniãí,
umoÏÀuje ve vlastních reprezentativních prostorách pﬁipravit profesionální pﬁedstavení
ãesk˘ch firem (tiskové konference, obchodní setkání apod.).

SluÏby v oblasti kultury a vzdûlávání
1. sluÏby pro zájemce z âR
— zprostﬁedkování oboustranné v˘mûny informací a kontaktÛ na potencionální partnery
v zemích pÛsobnosti âC v oblasti: filmu, hudby, v˘tvarného umûní, taneãnû
dramatické tvorby, literatury, multikulturních projektÛ, médií ãi kulturních nadací a sítí
— zaji‰tûní prezentace kulturních projektÛ poﬁádan˘ch v âR
— distribuce materiálÛ a informací o akci v rámci informaãních kanálÛ âC, poskytnutí
kontaktÛ na místní média apod.
— prezentace akcí poﬁádan˘ch v zemích pÛsobení âC
— realizace tiskové konference, zveﬁejnûní informace v bulletinu, na internetov˘ch
stránkách ãi v prostorách âC
2. sluÏby pro zájemce ze zahraniãí
— zprostﬁedkování kontaktÛ na ãeské instituce z oblasti filmu, hudby, v˘tvarného umûní,
literatury, taneãnû dramatické tvorby, na festivaly a dal‰í organizátory kulturních
projektÛ
— zapÛjãení odborné i krásné literatury v ãe‰tinû a pﬁíslu‰n˘ch jazykov˘ch mutacích,
zapÛjãení hudebních nosiãÛ a videokazet z produkce âR
— poﬁádání a spolupoﬁádání tematick˘ch odborn˘ch pﬁedná‰ek
— poskytování a zprostﬁedkování informací o vzdûlávacím systému a moÏnostech studia
v âR
— organizování kurzÛ ãeského jazyka, informování o moÏnostech studia ãeského jazyka
a bohemistiky v zemích pÛsobnosti âC i v âR

SluÏby v oblasti podpory vnûj‰ích ekonomick˘ch vztahÛ
1. Nabídka sluÏeb pro zájemce z âR
— zaji‰tûní firemní prezentace v zahraniãí
— poskytnutí reprezentativních prostor pro poﬁádání obchodních jednání, tiskov˘ch
konferencí vãetnû zaji‰tûní tlumoãnického servisu ãi vlastního organizování tiskov˘ch
konferencí
— zprostﬁedkování bezplatné ﬁádkové inzerce v zahraniãním odborném tisku a na
internetov˘ch stránkách
— poskytování obchodních informací
— zveﬁejÀování aktuálních poptávek a teritoriálních informací ze zahraniãí na obchodním
serveru pro tuzemské exportéry http://www.export.cz
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2. Nabídka sluÏeb pro zájemce ze zahraniãí
— poskytování v‰eobecn˘ch informací o âR v oblasti ekonomiky a obchodu
(makroekonomické ukazatele, informace o zahraniãním obchodu âR, veletrhy
a v˘stavy v âR, celní sazby apod.)
— zprostﬁedkování kontaktÛ na instituce a organizace pÛsobící v âR
— zveﬁejnûní poptávek na obchodním serveru http://www.export.cz prostﬁednictvím sítû
ãesk˘ch center

âeské centrum – âesk˘ dÛm Moskva
Nabídka sluÏeb pro zájemce z âR
— poskytování hotelov˘ch a restauraãních sluÏeb
— pronájem bytov˘ch a kanceláﬁsk˘ch prostor
— zaji‰tûní informaãního a podnikatelského servisu
— vyuÏití sluÏeb business centra
— realizace obchodních prezentací a firemních setkání
— zaji‰tûní PR servisu
— sluÏby sportovního a relaxaãního centra

Obchodnû-technické stﬁedisko âertanovo v Moskvû
Nabídky sluÏeb pro zájemce z âR
— moÏnost vyuÏití pro prezentace jednotliv˘ch subjektÛ
— poﬁádání ‰kolení, pﬁedná‰ek, semináﬁÛ, konferencí
— poskytování ubytování, kanceláﬁsk˘ch a skladovacích prostor
— vyuÏití servisních sluÏeb (základní opravy motorov˘ch vozidel apod.)

SluÏby v oblasti podpory cestovního ruchu
Nabídka sluÏeb pro zájemce z âR
poskytování informací a kontaktÛ na*:
— zahraniãní poﬁadatele veletrhÛ cestovního ruchu
— cestovní kanceláﬁe specializující se na âR
*pozn. tato nabídka platí pro zemû, kde nepÛsobí âCCR a je v nich zastoupeno âC

zaji‰tûní prezentace mûst a regionÛ v zahraniãí
Nabídka sluÏeb pro zájemce ze zahraniãí
poskytování informací o âR v oblasti cestovního ruchu
— obecné informace o âR (poloha, obyvatelstvo, zﬁízení, regiony a jejich zajímavosti
apod.)
— informace dÛleÏité pro pobyt v âR (doprava, ubytování, stravování, platební
instrumenty, banky, obchody, základní konzulární informace)
— informace o moÏnostech vyuÏití volného ãasu v âR
(aktuální kulturní programy, sportovi‰tû apod.)
kontakty na ãeské incomingové cestovní kanceláﬁe apod.
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âeská centra v roce 2002
Programová ãinnost v oblasti kultury a vzdûlávání
— Programové aktivity v oblasti kultury a vzdûlávání tvoﬁily i bûhem roku 2002 páteﬁ
ãinnosti sítû âC v zahraniãí.
— Více neÏ 45% uskuteãnûn˘ch akcí bylo mimo vlastní prostory ãesk˘ch center.

Programy, realizované âC v r. 2002 podle oborÛ a teritorií
V˘tvarné
umûní

Hudba

Divadlo,
tanec

Literatura

Ostatní

Celkem

Kurzy âJ

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

Berlín

12

10

14

10

57

41

4

1

16

10

10

6

113

78

490

Bratislava

27

13

19

4

22

9

2

0

5

1

41

3

116

30

0

Brusel

16

11

15

13

34

34

4

0

6

3

24

10

99

71

0

Budape‰È

15

10

12

5

60

39

0

0

12

5

8

4

107

63

24

Bukure‰È

13

11

16

12

21

17

1

1

4

3

32

20

87

64

20

DráÏìany

13

11

20

20

15

15

7

7

11

11

21

14

83

78

72

Haag

20

7

16

7

9

4

9

2

6

4

12

4

72

28

0

Kyjev

8

5

4

2

15

11

2

2

3

1

12

3

44

24

39

Lond˘n

14

11

7

1

52

44

2

0

1

1

7

0

83

57

87

Mnichov

10

9

10

6

13

9

5

0

10

4

28

11

76

39

50

Moskva

15

10

28

9

20

10

4

1

5

1

13

11

85

42

150

New York

11

9

13

3

26

23

4

4

3

2

28

22

85

63

0

PaﬁíÏ

13

12

102

65

4

4

3

3

21

13

30

21

173

118

20

Sofie

18

12

21

15

32

23

6

6

13

11

13

13

120

90

18

Stockholm

21

15

5

2

34

24

1

0

5

3

8

3

76

47

0

Var‰ava

14

10

33

26

22

18

2

1

7

5

13

7

81

67

35

28

20

24

18

9

7

2

1

7

7

22

9

99

67

15

388 291

54

28

119

75

1603 1026

1020

VídeÀ
Celkem

256 176

345 208

Sloupec a – âC celkov˘ poãet akcí
Sloupec b – âC z toho jako hlavní organizátor
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Film

322 161
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âC jako hl. organizátor / spoluorganizátor
poãet akcí v r. 2002
celkem — 1 603
spoluorganizátor — 577

Akce âC – oborové ãlenûní
akce podle oborÛ
celkem — 1603

hl. organizátor — 1 026

ostatní (pﬁedná‰ky,

v˘tvarné umûní — 256

architektura, design aj.)
— 322
literatura — 119

hudba — 345

drama / tanec — 54

film — 388

Filmové projekce – místo konání
Poãet filmov˘ch projekcí
v prostorách âC v r. 2002 a mimo nû:
celkem — 388
mimo âC — 193

v prostorách âC — 195
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Kurzy ãeského jazyka organizované âC
nárÛst poãtu studentÛ kurzÛ âJ poﬁádan˘ch âC
r. 2001 — 800 studentÛ
r. 2002 — 1020 studentÛ

Publikum akcí âC
nárÛst poãtu divákÛ
r. 2000 — 235 tis.
r. 2001 — 567 tis.
r. 2002 — 607 tis.

V˘bûr z kulturních projektÛ ãesk˘ch center v roce 2002
— âeská umûlecká scéna byla pﬁedstavována od tradiãních a v‰eobecnû respektovan˘ch
hodnot po progresivní, alternativní trendy.
— âeské dny v DráÏìanech – zahrnovaly pﬁes sto jednotliv˘ch akcí.
— âeská kulturní sezóna ve Francii 2002 – âeské centrum PaﬁíÏ poﬁádalo desítky akcí,
mj. v˘stavu Boﬁka ·ípka a ãesko-francouzskou filmovou pﬁehlídku Nová nová vlna.
— Na loÀské záplavy zareagovala âC putovní v˘stavou reportáÏních fotografií PovodeÀ,
která podporovala humanitární sbírky na pomoc obûtem povodní a pﬁedstavila se
postupnû v 16 zemích Evropy a v USA.

Oborovû zamûﬁené pﬁehlídky
— ãesk˘ film napﬁ.: Dny nového ãeského filmu v Sofii, lond˘nské pﬁehlídky: âeská
avantgarda, Zakázan˘ film; Festival evropského filmu v Bukure‰ti, FebioFest na
Slovensku, T˘den ãesk˘ch filmÛ v Mnichovû, Nové ãeské filmy v New Yorku, putovní
retrospektiva F. Vláãila po USA
— literatura napﬁ.: T˘den ãeské literatury v Haagu, úãast J. Topola na festivalu ve
Var‰avû, B. Hrabal v Budape‰ti
— v˘tvarné umûní napﬁ.: F. Skála v Bruselu, K. Pacovská v New Yorku
— divadlo a tanec napﬁ.: Divadlo v ¤eznické v Kyjevû, divadlo Tineola v Berlínû, Buchty
a loutky v DráÏìanech, Tros Sketos v New Yorku
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— fotografie napﬁ.: úãast na Fotobienále v Moskvû, série v˘stav âeská dokumentární
fotografie v New Yorku, úãast J. ·treita, K. Cudlína a T. Stana na bratislavském Mûsíci
fotografie
— alternativní hudbu napﬁ.: skupiny âechomor, Mig 21, Kale, –123 minut, UÏ jsme
doma, Boo a Tara Fuki – mj. v Polsku, V. Británii, Rumunsku, USA
— design napﬁ. Prague Session a Blok miluje design v Lond˘nû, B. ·ípek ve ·védsku
— architektura napﬁ. berlínské Otisky praÏské architektury v módû a designu, ·umná
mûsta, Souãasná ãeská architektura ãi âesk˘ funkcionalismus ve Stockholmu

Dal‰í v˘znamné kulturní projekty roku 2002
— Semináﬁe a pﬁedná‰ky na téma pﬁíprava âR na vstup do EU (Nûmecko, Ukrajina).
— Otázky bilaterálních vztahÛ, kter˘m se vûnovala napﬁ. âC v Mnichovû, Vídni a PaﬁíÏi.
— 5. roãník „Nonstop ãeské a slovenské literatuﬁe ve svûtû“ organizovan˘ SâC
a Jazzovou sekcí Artforem, kter˘ se uskuteãnil v Praze, na v‰ech âC a také
v Los Angeles. Trval témûﬁ 200 h a po celou dobu byl pﬁená‰en internetem s úãastí
bez mála 800 ãtenáﬁÛ.
— Jin˘m úspû‰n˘m putovním projektem je tvorba a v˘stava nekoneãného obrazu,
podporující ideu jednotné Evropy Orbis Pictus, která probûhla ve Vídni, Bukure‰ti,
Bratislavû a Kyjevû.
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Aktivity v roce 2002 v oblasti podpory vnûj‰ích ekonomick˘ch
vztahÛ
— prostﬁednictvím ãesk˘ch center se uskuteãnilo 291 firemních prezentací a bylo
zaji‰tûno uveﬁejnûní více neÏ 1.000 inzerátÛ tuzemsk˘ch exportérÛ
— bylo zpracováno témûﬁ 3.000 nabídek a poptávek tuzemsk˘ch firem a pﬁes 4.000
nabídek a poptávek zahraniãních firem
— zájemci o obchodní spolupráci s Ruskem mohli vyuÏít také sluÏeb âeského centraâeského domu
— SâC se aktivnû zapojila do v˘znamn˘ch projektÛ podporujících obchodní zájmy âR
v zahraniãí, podílela se na realizaci projektu Integrovan˘ systém pro podnikání
a export (ISI), kter˘ je souãástí Akãního plánu Státní informaãní politiky
Statistika akcí z vnûj‰ích ekonomick˘ch vztahÛ
Poãet
prezentovan˘ch
firem

Poãet

Poãet

Poptávky

Nabídky

Poptávky

Nabídky

uskuteã- zveﬁejnûn˘ch

Poãet

vystoupení

ãesk˘ch

ãesk˘ch

zahraniãních

zahraniãních

inzerátÛ zástupcÛ âC

firem

firem

firem

firem

151

nûn˘ch
projektÛ
– obchod

Berlín

57

3

365

12

367

587

787

Bratislava

0

0

85

2

89

0

54

0

Brusel

6

4

15

12

4

183

186

16

Budape‰È

10

5

20

3

60

32

23

3

Bukure‰È

0

7

44

3

51

23

232

12

DráÏìany

20

14

60

0

14

70

2

0

Haag

11

4

57

9

39

54

9

25

Kyjev

0

2

58

1

68

118

285

175

Lond˘n

0

1

0

0

0

0

0

0

Mnichov

0

1

7

1

0

23

0

0

107

37

84

47

108

324

1526

145

23

5

80

4

28

69

74

0

PaﬁíÏ

0

1

0

0

0

29

3

0

Sofie

3

9

154

0

121

141

261

31

0

4

0

0

0

0

0

0

34

19

0

0

13

63

110

5

Moskva
New York

Stockholm
Var‰ava
VídeÀ
CELKEM

20

8

0

27

56

80

102

23

291

124

1029

121

1018

1796

3654

586

Rozvoj internetové prezentace
— v‰echna ãeská centra prezentují na sv˘ch internetov˘ch stránkách nejen programové
aktivity, ale rovnûÏ poskytují informaãní servis o âR v jazyce daného teritoria
— na stránkách Správy ãesk˘ch center www.czechcentres.cz jsou novû ve‰keré
programy âC spolu s hodnocením akcí (napﬁ. poãet mediálních ohlasÛ, náv‰tûvnost)
a jsou pﬁístupné v‰em
— zavedla se forma elektronického newsletteru, kter˘ informuje o ãinnosti a novinkách
organizace s moÏností automatického objednávání
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— âC nabízí zveﬁejnûní zahraniãních poptávek a tendrÛ na bezplatnû pﬁístupné
internetové stránce www.export.cz. Náv‰tûvnost uvedené stránky, kterou technicky
zaji‰Èuje SâC, byla v roce 2002 nejvy‰‰í za celou dobu své existence – dosáhla 566
000 náv‰tûv (pro srovnání rok 2001 – 448 000, rok 2000 – 408 000 náv‰tûv).
— V roce 2002 byl uskuteãnûn doposud nejdel‰í internetov˘ pﬁenos v rámci akce
Nonstop ãeské a slovenské literatuﬁe ve svûtû, kter˘ trval témûﬁ 200 h a probíhal na
doménû SâC www.nonstopczech.cz.

Kombinované projekty
CzechIdea/program Správy ãesk˘ch center na podporu prezentace
âR v zahraniãí
Czech*Idea je projekt Správy ãesk˘ch center zamûﬁen˘ na otevﬁení odborné a veﬁejné
debaty na téma strategického smûﬁování ãeské zahraniãní prezentace.
6 cílÛ projektu CzechIdea:
— CzechIdea podporuje strategické smûﬁování ãeské zahraniãní prezentace.
— CzechIdea otevírá odbornou a veﬁejnou debatu o budoucí image na‰í zemû.
— CzechIdea se zab˘vá identitou, hodnotami a prezentací „znaãky âeské republika“.
— CzechIdea zkoumá obraz na‰í zemû ve svûtû.
— CzechIdea iniciuje nové projekty a my‰lenky pro podporu ãeské povûsti v zahraniãí.
— CzechIdea napomáhá synergii mezi diplomacií, kulturou, obchodem a cestovním
ruchem.
Témata
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Veﬁejná diplomacie:
imigrace, Temelín, Ïivotní prostﬁedí, evropské referendum...
Znaãkov˘ export:
v˘voz znaãek a nikoliv komodit, kvalita, inovace, technologie
Cestovní ruch a zahraniãní investice:
komplexní prezentace, rovnováha mezi tradicí a souãasností
Kulturní prezentace:
odli‰ení, tvoﬁivost, mediálnû atraktivní, kulturní projekty dávají smûr a koncentraci zdrojÛ
Proces:
Fáze 1: konzultaãní panely

zahraniãní politika, stát

Probûhly konzultaãní panely
v Lond˘nû a v Praze s 60
osobnostmi z oblasti kultury,
uvûdomûní si potﬁeby
strategické zahraniãní
komunikace

exportu, cestovního ruchu,
diplomacie, marketingu a PR.
mezioborové
konzultace

koordinace
a implementace

cílen˘
prÛzkum
doma
i v zahraniãí

komunikaãní
strategie,
design

Fáze 2: v˘zkum Czech*Image
Pilotní v˘zkum image âR
v zahraniãí, kter˘ byl realizován
ve spolupráci s organizací
The Gallup Organization.

export, kultura, investice,
cestovní ruch

spoleãná
idea

pracovní
skupina
veﬁejná debata,
konference

Projekt Czech*Design
a dal‰í projekty.
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Probíhající programy v rámci Czech*Idea:
Program Czech*Idea je otevﬁen˘m projektem, v rámci kterého probíhá nûkolik dílãích
projektÛ realizovan˘ch Správou ãesk˘ch center, ãesk˘mi centry a odborn˘mi externími
partnery
1. fáze

Konzultaãní panely v Lond˘nû a v Praze / záﬁí 2001 – únor 2002

2. fáze

Czech*Image – v˘zkum image âR v zahraniãí / ãerven – ﬁíjen 2002

3. fáze

Czech*Design / únor – ãerven 2003

Konzultaãní panely v Lond˘nû a v Praze / záﬁí 2001 – únor 2002
— Konzultací se zúãastnilo na 60 strategicky postaven˘ch osobností z oblasti
diplomacie, exportu, cestovního ruchu, investic, kultury, marketingu a public relations.
— Cílem bylo zjistit pohled osobností na oblast v˘znamu ãeské znaãky a image âR
v jejich oblasti pÛsobení.
— Naprostá vût‰ina zúãastnûn˘ch hodnotila potﬁebu atraktivní zahraniãní image âR jako
vysokou aÏ zásadní s dÛrazem na nutnost jejího strategického budování, ale souãasnû
se skeptiãností ke schopnosti státu tuto strategii realizovat.
V˘sledky panelÛ shrnuje 13 závûreãn˘ch ideí:
Jak se hodnotíme a jak˘ je ná‰ image v zahraniãí?
1. âeská republika potﬁebuje aktualizovat svÛj image, neumíme se „prodat“.
2. Souãasn˘ image zaostává v oblasti kvality, ceny, bezpeãnosti a obrací se k minulosti.
3. Kultura je nejsilnûj‰ím autentick˘m prvkem pro budování znaãky.
4. Chybí nám pozitivní motivy ze souãasnosti.
5. Jsme nejvíce hrdi na na‰i tvoﬁivost, vynalézavost a smysl pro humor, ale oficiální
prezentace Ïádn˘ z tûchto aspektÛ neukazuje.
Kde (se) vidíme âR v roce 2008?
6. Jsme v EU jako sebevûdom˘ stát.
7. ZÛstáváme turistickou destinací s unikátním historick˘m bohatstvím, ale nikoliv jako
rezervace minulosti.
8. PÛsobíme svûÏe, originálnû a sexy dojmem – klademe dÛraz na kreativitu.
9. Jsme kosmopolitní místo s centrem mezinárodních institucí.
10. Máme standardnû demokratické a odpovûdné instituce.
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Co je tﬁeba provést pro úspû‰nou prezentaci âR?
11. Prezentace nemÛÏe zÛstat spontánní, ale musíme ji budovat strategicky
a koordinovanû.
12. Znaãku âeské republiky musí prosazovat stát a to na nejvy‰‰í úrovni.
13. Pﬁi prezentaci zemû musíme zaãít pouÏívat techniky osvûdãené pﬁi vytváﬁení
komerãních znaãek a image: v˘zkum, strategie, sledování zahraniãní praxe, focus
groups, stanovení mûﬁiteln˘ch cílÛ, konzistentnost, grafika, veﬁejná debata…

Czech*Image – v˘zkum image âR v zahraniãí/ãerven – ﬁíjen 2002
— Komplexní v˘zkum vnímání, resp. souãasného image a „znaãky“ âeské republiky
doma a v zahraniãí – základ pro vytvoﬁení kvalitní a dlouhodobû úãinné komunikaãní
strategie v âeské republice zatím, na rozdíl od mnoha dal‰ích zemí, neexistuje.
— Proto se Správa ãesk˘ch center rozhodla realizovat pilotní v˘zkum vnímání image
âeské republiky v zahraniãí ve spolupráci s externí odbornou firmou – The Gallup
Organization.
— V˘zkum probûhl formou 24 hloubkov˘ch rozhovorÛ s opinion leaders z 5 zemí svûta,
kterého se zúãastnila ﬁada v˘znamn˘ch osobností jako napﬁ. Madeleine Albright, Jan
·vejnar, Bernd Posselt ãi Michal Kováã, které zajistila ãeská centra.
— V˘zkum byl rovnûÏ realizován prostﬁednictvím internetové ankety na 30 v˘chozích web
sites, na kter˘ch odpovûdûlo témûﬁ 2000 respondentÛ z více neÏ 25 zemí svûta.
·etﬁení probûhlo v ãervenci – ﬁíjnu roku 2002.

V˘bûr v˘sledkÛ v˘zkumu
1. internetové ‰etﬁení
Atributy âR
— pozitivní atributy: Praha, kultura, historie, Václav Havel, nízké ceny
— negativní atributy: drobná kriminalita, pﬁístup âechÛ k cizincÛm, jazykové znalosti,
xenofobie, kvalita sluÏeb
Události spojované s âR
— 10 nejznámûj‰ích událostí spojovan˘ch s âR: PraÏské jaro 1968, Sametová revoluce,
Povodnû 2002, rozpad âSFR, MFF v Karlov˘ch Varech, 2. svût. válka, události
husitského hnutí, PraÏské jaro – hudební festival, tﬁicetiletá válka, vznik âSR 1918
Osobnosti âR
— 10 nejznámûj‰ích osobností âR: V. Havel, F. Kafka, A. Dvoﬁák, M. Kundera,
B. Smetana, M. Navrátilová, M. Forman, J. Hus, J. Jágr a T. G. Masaryk
âeské znaãky a v˘robky
— 10 nejznámûj‰ích v˘robkÛ: ·koda, Pilsner Urquell, Budvar, Bohemia Crystal,
Becherovka, Staropramen, BaÈa, Tatra, Gambrinus a Karlovarské oplatky
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2. hloubkové rozhovory
Struãné shrnutí rozhovorÛ uvádí 5 následujících blokÛ:
âeská republika jako partner
Jako partner se âR projevuje dosti liknavû, a to jak v politice, tak v obchodních záleÏitostech.
âeská republika jako pocit
Nejvíce je âR asociována jako smûs obrazÛ Prahy, Havla, klasické hudby, hokeje a tenisu
a tradiãních v˘robkÛ jako je pivo a sklo.
âeská republika jako zemû lidí
Kulturní projev zÛstává jednou z klíãov˘ch forem prezentace âR v zahraniãí. âeská
povaha je charakterizována jako klidná a vyrovnaná se zvlá‰tním druhem humoru.
âeská republika jako síÈ institucí
V institucích stále pﬁetrvává „duch minulosti“. S korupcí se respondenti osobnû
nesetkali, ale mají obraz o âR jako o korupãní zemi.
âeská republika jako území
Jednou z prvních asociací, kterou pojem âR vyvolává v zahraniãí, je Praha, a to pro lidi
z blízk˘ch i vzdálenûj‰ích zemí. Praha vytváﬁí urãit˘ symbol zemû a plní funkci vlajkové
lodû âR.

Projekt Czech*Design
— Správa ãesk˘ch center vyhlásila soutûÏ s cílem vytvoﬁení vlastního zpracování
grafického konceptu volného formátu na otevﬁené zadání na téma: Já & âeská
republika.
— SoutûÏ je zamûﬁena na studenty ateliérÛ vysok˘ch ‰kol V·UP, obor grafick˘ design
a vizuální komunikace a UTB ve Zlínû, obor grafick˘ design.
— Cílem soutûÏe je ukázat osobní pojetí vnímání ãeské identity, srovnat pohled na
âeskou republiku oãima mladé generace zvenku i zevnitﬁ a poznat, jak cítí mladí lidé
âR a jak by ji chtûli prezentovat v zahraniãí.
— Zámûrem tohoto projektu je také jeho roz‰íﬁení i do zahraniãí, kde se s podobn˘m
projektem osloví rovnûÏ studenti designérsk˘ch ‰kol.

Projekt Regiony
— patﬁí do skupiny kombinovan˘ch projektÛ Správy ãesk˘ch center, které v sobû nesou
sektorové propojení napﬁíã politikou, ekonomikou, cestovním ruchem, exportem
a kulturou
— zahájen v roce 2001
— do konce roku 2002 bylo touto cestou komplexnû prezentováno 5 krajÛ v 6 zemích
svûta
— sehrává v˘znamnou roli pﬁi zviditelÀování na‰ich regionÛ v rámci sjednocující se
Evropy a zaji‰Èuje synergick˘ efekt pﬁi jejich prezentaci v zahraniãí
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Cíle projektu:
— podpoﬁit zapojení âeské republiky do mezinárodních projektÛ i na regionální úrovni
— zajistit komplexní pﬁedstavení regionÛ âR v zahraniãí
— zprostﬁedkovat kontakty mezi regiony na mezinárodní úrovni
— podpoﬁit pﬁenos informací z regionÛ do zahraniãí a opaãnû
Prezentace krajÛ v rámci projektu Regiony
datum

kraj

âC (ãeské centrum)

24. 10. 2001

Jihomoravsk˘

Bratislava

8. 11. 2001

Jihomoravsk˘

VídeÀ

18. – 19. 3. 2002

Jihomoravsk˘

Berlín

Vysoãina

Tilburg (âC Haag)

23. 4. 2002
7. 5. 2002

Olomouck˘

VídeÀ

21. 5. 2002

Moravskoslezsk˘

Var‰ava

24. 5. 2002

Vysoãina

VídeÀ

19. 9. 2002

Zlínsk˘

VídeÀ

Vysoãina

Brusel „FAM trip“ na Vysoãinu

Jihomoravsk˘

Brusel

25. – 27. 10. 2002
27. 11. 2002

Projekt Prezentace ãeského a moravského vinaﬁství
a vinohradnictví
Cíle projektu:
— podpoﬁit incomingovou turistiku do âR – vinaﬁské stezky, agroturistika
— pﬁedstavit v˘znamné vinaﬁské podniky
Projekt byl od prosince 2000 pﬁedstaven v 9 zemích a celkem se uskuteãnilo 13
prezentací (v roce 2002 v 7 zemích 7 prezentací).
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Projekt âeská republika – poklad v srdci Evropy
— projekt je zamûﬁen˘ na odbornou zahraniãní veﬁejnost, zejména na novináﬁe
a touroperátory
— tûm jsou pﬁedstavovány v prÛbûhu cca 3 dnÛ turistické atraktivity, technická
infrastruktura na podporu cestovního ruchu a v˘znamné subjekty vyskytující se v dané
oblasti (spojeno s exkurzemi do v˘robních podnikÛ)
— v˘znamnou roli sehrávají také setkání se zástupci místní samosprávy a náv‰tûvy
kulturních akcí
Cíle projektu:
— objektivní informování zahraniãní veﬁejnosti o moÏnostech pobytÛ v âR
— reprezentativní pﬁedstavení regionÛ âR zahraniãním novináﬁÛm a touroperátorÛm
— zprostﬁedkování kontaktÛ mezi odborníky z oblasti cestovního ruchu

Na‰e hospodaﬁení
Pﬁehled nákladÛ a pﬁíjmÛ SâC/âC k 31. 12. 2002 (tis. Kã)
âC+SâC

Celkem

Nájemné

Mzdové a souvis. náklady
Mzdy a poj.

Val.

VS a SS

náhr.

MS

Odpisy Fixní náklady

Ostatní

Náklady

celkem

náklady

celkem

Celkem

1

2

3

4

5=2+3+4

6

7=1+5+6

8

9=7+8

19 421

26 162

45 168

35 099

106 431

6 131

131 981

110 974

242 959

Pﬁíjmy
vlastní
10

dotace

Hospodáﬁsk˘
celkem

v˘sledek

11 12=10+11

13=12-9

137 490 135 101

272 591

29 632

Hospodáﬁsk˘ v˘sledek k 31. 12. 2002
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek v Kã
— z hlavní ãinnosti

12 810 040

— z jiné ãinnosti

24 946 371

Celkem k 31.12.2002 pﬁed zdanûním

37 756 411

Pﬁedpokládané zdanûní celkem

8 124 383

Celkem k 31.12.2002 po zdanûní

29 632 028

— dodateãné odvody
Krytí ztráty roku 2001
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek k rozdûlení do fondÛ

23 574 000
6 058 028
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Na‰e cíle a strategické smûﬁování do roku 2004
— realizace kampaní vyuÏívající sít âC
Jedná se o projekty a kampanû realizované v‰emi nebo vût‰inou center, které umoÏní
maximálnû efektivní sdílení finanãních zdrojÛ, rozsáhlej‰í medializaci a vût‰í dopad na
cílovou skupinu.
— iniciace nadnárodní spolupráce a v˘mûny
âeská centra budou více vystupovat v roli spoluorganizátora akcí, neÏ samostatného
poﬁadatele projektÛ, coÏ povede k oslovení vût‰ího publika v daném teritoriu.
— aktivní práce v regionech a mimo sídlo âC
âeská centra budou zvy‰ovat podíl realizovan˘ch akcí mimo jejich sídla, tak bude
moÏno zasáhnout vût‰í cílovou skupinu v jejím pﬁirozeném prostﬁedí.
— prezentace veﬁejného sektoru
Dojde k prohloubení spolupráce s institucemi a organizacemi neziskového i veﬁejného
sektoru a humanitárních organizací.
— rozvoj internetové komunikace
V‰echna ãeská centra budou na sv˘ch stránkách nejen prezentovat âR a své aktivity,
ale rovnûÏ podporovat aktivní dialog s veﬁejností v daném teritoriu.

Teritoriální rozvoj
— Dlouhodob˘m cílem teritoriálního roz‰íﬁení sítû ãesk˘ch center je expanze ve shodû
s prioritami zahraniãní politiky âR. Zﬁizování dal‰ích ãesk˘ch center záleÏí na
rozhodnutí MZV, Správa ãesk˘ch center vystupuje v roli vykonavatele rozhodnutí
zﬁizovatele.
— NejbliÏ‰ím cílem je zahájení ãinnosti âeského centra v Madridu.
— âeská centra mohou b˘t zakládána jako malá flexibilní stﬁediska, ale pokr˘vající svou
ãinností velké uzemí. V nûkter˘ch teritoriích mohou centra pracovat na principu
regionálních center – tj. jejich aktivity mohou zasáhnout i dal‰í zemû v daném regionu.

Vize fungování organizace související se vstupem do EU
— V roce 2003 bude pro MZV pﬁipraven koncept takové organizace, která umoÏní dal‰í
tûsnou koexistenci ãesk˘ch center a ZÚ, úzkou vazbu ãinnosti a strategie SâC na
zahraniãnû politické priority a cíle MZV.
— Souãasnû se bude usilovat o zachování souãasného nezávislého statutu, kter˘ jedin˘
umoÏÀuje efektivní realizaci veﬁejné diplomacie, tedy pÛsobení na nestátní a nevládní
úrovni, které nemohou z principu zaji‰Èovat ZÚ.
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Kontaktní údaje:
âeská centra

Zemû

Adresa

Telefon – Fax

Internet

âeská

Rytíﬁská 31,

tel.: +420-221610252

www.czechcentres.cz

republika

110 00 Praha 1

fax: +420-221610282

e-mail: info@czech.cz

– ústﬁedí

Belgie

Bulharsko

Francie

Maìarsko

150, av. A.Buyl

tel.: +32-2-6418947

www.czechcenter.be

1050 Bruxelles

fax: +32-2-6445121

e-mail: ccbrussels@czech.cz

Rakovski 100

tel.: +359-2-981 39 10

www.czechcentres.cz/sofia

1000 Sofia

fax: +359-2-981 39 11

e-mail: ccsofia@czech.cz

18, rue Bonaparte

tel.: +331-53730020

www.centretcheque.org

75 006 Paris

fax: +331-43295767

e-mail: ccparis@czech.cz

Szegfı u.4.

tel.: +36-1-351 17 37

www.czechcentres.cz/budapest

1063 Budapest VI.

+36-1-342 58 18

e-mail: ccbudapest@czech.cz

fax: +36-1-351 91 88

Nûmecko

Nûmecko

Friedrichstrasse 206

tel.: +49-30-20 82 592

www.czech-berlin.de

10969 Berlin

fax: +49-30-2044415

e-mail: ccberlin@czech.cz

Hauptstrasse 11

tel.: +49-351-804 05 15

www.czechcentres.cz/dresden

D-01097 Dresden-

fax: +49-351-804 05 10

e-mail: ccdresden@czech.cz

Prinzregentenstrasse 7

tel.: +49-89-210 249 32

www.czechcentres.cz/munich

805 38 München

fax: +49-89-210 249 33

e-mail: ccmunich@czech.cz

Paleisstraat 4

tel.: +31-70-3561477

www.czechcentres.cz/hague

2514 JA Den Haag

fax: +31-70-3625966

e-mail: cchaag@czech.cz

ul. Marszalkowska

tel.: +48-22-6215134

www.czechcentres.cz/warsaw

77-79

fax: +48-22-6283320

e-mail: ccwarszawa@czech.cz

Neustadt

Nûmecko

Nizozemsko

Polsko

00683 Warszawa
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Rakousko

Rumunsko

Herrengasse 17

tel.: +43-1-5352361

www.czechcentres.cz/vienna

1010 Wien

fax: +43-1-535236014

e-mail: ccwien@czech.cz

Strada Ion Ghica 11

tel.: +40-1-3039230

www.czechcentres.cz/bucharest

Sector 3

fax: +40-1-3122537

e-mail: ccbucuresti@czech.cz

tel.: +7-095-288 95 15

www.czcenter.ru

704 18 Bucuresti

Rusko
(âeské centrum)

Juliusa Fuãika 12-14
123056 Moskva

+7-095-2510541

e-mail: ccmoskva@czech.cz

fax: +7-095-2514836

Rusko

3. Tverskaja-

(âC – âesk˘ dÛm) Jamskaja ul. 36/40

tel.: +7-095-9782101
+7-095-9782110

125047 Moscow

fax: +7-095-9732182

OTS âertanovo

tel.: +7-095-314 48 81

www.czech.cz/ceskydum
e-mail: ceskydum@czech.cz

Rusko
(OTS âertanovo)

ul. Krasnovo Majaka
d. 26

+7-095-315 13 56

www.export.cz
e-mail: otscertanovo@czech.cz

fax: +7-095-314 01 53

117 570 Moskva –
âertanovo

Slovensko

·védsko

Hviezdoslavovo nám. 8

tel.: +421-2-5920 3305

www.czc.sk

811 02 Bratislava

fax: +421-2-5443 0309

e-mail: ccbratislava@czech.cz

c/o Tjeckiska

tel.: +46-8-440 42 39

www.czechcentres.cz/stockholm

ambassaden

fax: +46-8-411 28 55

e-mail: ccstockholm@czech.cz

Villagatan 21, Box 261 56
100 41 Stockholm

Ukrajina

USA

Jaroslaviv val 21G

tel.: +380-44-234 83 24

www.cckiev.com.ua

010 34 Kijev

fax: +380-44-229 64 44

e-mail: cckiev@czech.cz

1109 Madison Avenue

tel.: +1-212-2880830

www.czechcenter.com

New York

fax: +1-212-2880971

e-mail: info@czechcenter.com

95 Great Portland

tel.: +44-207-2919920

www.czechcentre.org.uk

Street

fax: +44-207-4368300

e-mail: info@czechcentre.org.uk

NY 10028

Velká Británie

London W1N 5RA
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