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Základní údaje 

 

Název: Regionální turistické a informační centrum, o.p.s. 

Právní status: obecně prospěšná společnost 

IČO: 260 11 531 

Založeno 28. 5. 2004 

Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl 103 

Sídlo: J. Pešiny 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

Provozovna: Palackého náměstí 29, 516 01 Kostelec nad Orlicí 

Bankovní spojení: 115-2090040207/0100, Komerční banka, a.s. 

Telefon: +420 494 337 261, +420 724 367 861 

Web: www.rtic.cz 

E-mail: rtic@kostelecno.cz 

 

Zakladatelé  

Název: Město Kostelec nad Orlicí  

Adresa: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

Telefon: +420 494 337 111 

Web: www. kostelecno.cz 

E-mail: podatelna@muko.cz 

 

Název: Dobrovolný svazek obcí Orlice 

Adresa: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

Telefon: +420 494 337 111 

Web: www.svazekobciorlice.cz 

E-mail: podatelna@muko.cz 
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Organizační struktura společnosti 

Správní rada – RNDr. Tomáš Kytlík, předseda, Petr Vondráček, místopředseda, František Kinský, 

člen. 

Dozorčí rada, kontrolní orgán – Jaroslav Tměj, předseda, Iva Jelínková, člen, Marie Kudibalová, 

člen. 

Statutární orgán – Simona Wolfová, ředitelka, statutární zástupce organizace. 

Personální obsazení v roce 2018 

Simona Wolfová, úvazek 1.0;  Jana Říhová, pracovnice RTIC, o.p.s., úvazek 0,6 

Poslání společnosti dle zakládací smlouvy 

Společnost poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti bezplatného poskytování informací 

a podpory regionální turistiky. Za tímto účelem společnost realizuje tyto činnosti: poskytování 

všestranných informací o městě Kostelci nad Orlicí, obcích DSO Orlice a Podorlicko a informací 

o turistickém regionu Orlické hory a Podorlicko, pomoc návštěvníkům města a regionu při 

orientaci a zajišťování potřebných služeb, pomoc veřejnosti orientovat se v administrativě 

městského úřadu, ale i v administrativě státních úřadů a dalších článků veřejné správy, pomoc při 

usnadnění přístupu k zákonům a formulářům potřebných pro kontakt občana se samosprávou 

a státní správou, poskytování aktuálních informací ze samosprávy, státní správy a dobrovolných 

svazků obcí (zakladatelů), poskytování informací o programech divadel, kin, o výstavách, 

přednáškách a dalších volnočasových akcích, poskytování informací o možnostech ubytování 

a stravování ve městě a regionu, poskytování informací o jízdních řádech vlaků a autobusů, 

vytváření databází podnikatelských subjektů a firem a kontaktů využitelných veřejností, 

informování o aktivitách Hospodářské komory zprostředkování propagace města Kostelce nad 

Orlicí a obou DSO v regionálních a nadregionálních strukturách a institucích, na veletrzích 

a výstavách, poskytování informací o směrování aktivit volného času a informací o možnostech 

čerpání prostředků ze zdrojů krajských, státních i evropských.  

 

Činnosti společnosti uskutečňované v rámci obecně prospěšných služeb v roce 2018 a jejich 

zhodnocení 

RTIC po celý rok poskytovalo služby v souladu se zakládací smlouvou společnosti, kdy 

nejdůležitějším a nejčastějším obsahem činnosti bylo poskytování poradenství návštěvníkům 

regionu i občanům města. Požadovány jsou zejména informace zaměřené na turistické cíle, 

dopravní spojení, kulturní a společenské události, orientaci v lokalitě a kontakty na instituce a 

lékaře. Stoupá zájem o informace prostřednictvím e mailu a telefonu. Současně vzrůstá poptávka 

občanů po podpoře a prezentaci činnosti jejich spolků, sportovních či společenských akcí či jiných 



 
 

veřejných aktivit. Turisté požadovali především informace o turistických cílech a atraktivitách, 

kvalitě služeb ve městě, historii regionu, trasách a dopravním spojení. K dalším požadavkům patří 

doporučení a rezervace ubytování či restaurace, bohatý výběr informačních materiálů či 

doporučování výletních tras. Hojně využívaná je nabídka vstupenek v předprodejích, vyhledávání 

služeb, obchodů a institucí a doplňkových služeb v podobě kopírování, skenování a přístupu k 

internetu. Obě skupiny návštěvníků velmi oceňují bohatou nabídku informačních materiálů, které 

nabízejí nejen informace o regionu a místních atraktivitách, ale místní občané vítají možnost získat 

tipy na cesty do jiných lokalit.  Nejčastějším způsobem kontaktu je osobní návštěva, zvyšuje se ale 

také počet kontaktů prostřednictvím e mailu, telefonu a sociální sítě Facebook. V roce 2018 bylo 

zaevidováno přes 7600 návštěv a požadavků. Tento údaj je oproti minulým letům nižší (v roce 

2018 více než 9500). Důvodem je především náhlé ukončení projektu, v  rámci kterého agentura 

CzechTourism poskytovala sčítací aplikaci. V průběhu roku proto došlo ke změně a přechod k nové 

sčítací aplikaci Asociace turistických informačních center, kde tedy nejsou uvedena data za celý 

rok. 

Důležité události roku 2018 

 Kontrola plnění podmínek pro certifikaci Asociací turistických informačních center, září 

2018. Kontrola proběhla bez připomínek, potvrzen byl certifikační stupeň B. 

 Realizace projektu podpořeného KHK – Podpora rozvoje činnosti RTIC, o.p.s., podzim 

2018.  V rámci projektu byla realizována komplexní rekonstrukce webu RTIC. Nový web 

vyhovuje současným kvalitativním, vizuálním a bezpečnostním standardům, je plně 

responzivní, propojený se sociálními sítěmi, připravený na jazykové mutace v AJ a PJ. 

 Mystery shoping - 4.7 2018 bylo v IC provedeno, za spolupráce agentury CzechTourism a 

A.T.I.C. ČR, hodnocení kvality služeb pomocí metody mystery shopping. Touto metodou 

jsou prověřovány následující ukazatele: exteriér a interiér IC, první dojem zákazníka 

(příjemnost prostředí, rychlost obsloužení), profesionální vystupování pracovníka, 

schopnost navrhnout řešení návštěvníkova požadavku a jeho atraktivita, aktivní přístup 

pracovníka. Personál si v průběhu kontroly není vědom, že prověřování probíhá a s kým 

jedná. Výsledkem využití této metody je tzv. index úspěšnosti, jež nabývá hodnoty 0%-

100% a vyjadřuje kvalitu výše uvedených ukazatelů v IC (čím vyšší hodnocení, tím lepší). 

RTIC,o.p.s. získalo v bodovém hodnocení nejvyšší možný počet bodů a tím tedy 100% index 

úspěšnosti. 

 Kontrola kvality služeb v Rámci Českého systému kvality služeb, únor 2018 proběhla v IC 

neohlášená fyzická kontrola zaměřená zejména na deklarovanou kvalitu služeb v rámci 

ČSKS a nebyly shledány žádné nedostatky.  

 

PR v roce 2018 

Město a turistické cíle ve městě a okolí byly prezentovány v rámci spolupráce a členství RTIC, o.p.s. 

v Destinační společnosti Orlického hory a Podorlicko na veletrzích cestovního ruchu Region Tour a 



 
 

Go a Sport Life v Brně, Infotour a cykloturistika v Hradci Králové, RegionPropag v Pardubicích, 

Regiony ČR v Lysé nad Labem a Holiday World Praha. 

Udržitelnost projektu „Vodácká řeka Orlice“ byla řešena pravidelnou aktualizací informací na 

webu, využíváním sociálních sítí a postupnou distribucí informačních materiálů. Na distribuci se 

podílí partner RTIC, o.p.s. Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko; materiály nabízí na 

významných veletrzích v ČR a Polsku. 

V dubnu 2018 byla realizována tradiční akce Otevírání cyklosezony, kdy cílovou stanicí bylo údolí 

Dřízna v Přepychách. Náročnější trasu absolvovalo více než 300 účastníků, v cíli se k nim přidal 

dalších cca 150 výletníků, zejména rodin s malými dětmi. 

V listopadu 2018 byl uveřejněn PR text v inzertním časopise ORIN s tématem Vánoční uličky a 

programu v předvánočním obdobní.(1/8 tiskové strany). 

 

Doplňkové činnosti poskytované v roce 2018 a jejich zhodnocení 

V rámci doplňkových služeb IC nadále nabízí bohatý sortiment pohlednic, map, turistických 

suvenýrů a také služby kopírování, tisk, scanner, veřejný internet apod. Byly zpracovány návrhy na 

nové upomínkové předměty – velmi žádané zvonky a hrnky, v prodeji jsou od července 2018. 

Předprodej vstupenek ve spolupráci s portály je hojně využíván, občané města již tuto možnost 

považují za samozřejmou. IC spolupracuje se čtyřmi největšími vstupenkovými portály, která v ČR 

působí. 

Díky doplňkovým činnostem se podařilo dosáhnout, zatím nejvyššího, zisku ve výši téměř 60000Kč. 

Tyto prostředky jsou počátkem tvorby finanční rezervy nezbytné pro počáteční předfinancování 

nákladů na počátku každého roku. 

Práce s kvalitou služeb, vzdělávání, certifikace: 

V roce 2018 RTIC navázalo na předchozí rok také v oblasti zvyšování kvality služeb a dodržování 

standardů kvality služeb.  IC je nadále držitelem certifikačního stupně třídy B v rámci certifikačního 

procesu Asociace turistických a informačních center České republiky a připravuje se na splnění 

podmínek pro získání II. Stupně Certifikátu kvality Českého systému kvality služeb (Ministerstvo 

pro místní rozvoj). RTIC je nadále členem Asociace turistických a informačních center a také 

Destinační společnosti Orlické hory a Poorlicko. Členství v obou organizacích by mělo přinést 

efektivnější spolupráci s dalšími městy, institucemi a informačními centry napříč republikou, 

dostupné profesní vzdělávání v pracovníky RTIC  a v neposlední řadě také určitou prestiž pro 

organizaci samotnou. 

 



 
 

 

Příležitosti pro rok 2019  

1. Práce na procesech ČSKS, příprava na II. stupeň certifikace, úspěšná obhajoba stávající 

úrovně. 

2. Lipová stráň – práce na novém informačním materiálu a práce na osazení a nových a 

opravě původních prvků jako jsou cedule, lavičky, infopanely apod. 

1. Rozšíření sortimentu suvenýrů 

2. Práce na vzniku materiálu zaměřeného na architekturu města, zajímavé a cenné objekty, 

vycházkový okruh. 

3. Osazení speciální kreslené mapy okolí města s důrazem na cyklo a pěší turistiku. Mapa by 

měla zdůraznit polohu Kostelce coby přirozeného centra regionu pro výpravy za poznáním, 

měla by být umístěna před IC. 

Finanční zdroje v roce 2018 

 

Činnost organizace podpořili: 

Město Kostelec nad Orlicí                   550 000Kč 

Dobrovolný svazek obcí Orlice            60 000Kč  

Úřad práce České republiky                180 000Kč 

Královéhradecký kraj                           35 000Kč 

Za podporu děkujeme. 

RTIC, o.p.s. 

 

 

 

 

 

Účetní závěrka je přílohou Výroční zprávy 2018 

 



 
 

 

 



 
 

  



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


