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Zápis z 13. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 
 

Název 13. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 

Datum 3. 12. 2018, 13:00 – 14:45 hod 

Místo Zasedací místnost SCCR, Praha 1 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu Prezenční listina 

 

Bod č. 1 - Úvod  

Pan předseda V. Pošmurný zahájil jednání a přivítal členy PS i hosty na 13. jednání pracovní skupiny a 

seznámil členy s programem jednání, K programu nebyly předloženy žádné připomínky.  

Jednání se zúčastnilo 10 členů ze 16, jednání je usnášeníschopné.  

 
Bod č. 2 – Volba místopředsedy PS 
 
V. Pošmurný vzhledem k ukončení činnosti místopředsedy PS, pana V. Rakušana, bývalého nám. 

hejtmanky pro cestovní ruch, navrhl volbu nového místopředsedy PS. S ohledem na zažitou praxi, kdy 

místopředsedu PS vykonával radní Středočeského kraje odpovědný za cestovní ruch, navrhl na tuto 

pozici pana Martina Draxlera, stávajícího radního pro regionální rozvoj, cestovní ruch a sport. Další 

nominace nebyla navržena. 

 

Usnesení č. 1: PS Cestovní ruch volí místopředsedou PS pan Martina Draxlera, radního středočeského 

kraje pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu. 

Hlasování? Pro 10, proti: 0, zdržel se: 0 

 
Bod č. 3 – Změny ve složení PS Cestovní ruch 

V. Pošmurný informoval o změnách v obsazení PS: 

• Za Sdružení Český Ráj byla nově jmenována paní Blanka Nedvědická, nová ředitelka sdružení 

Český Ráj 

• Pan Mgr. Ladislav Pavlík ukončil činnost v PS z důvodu ukončení činnosti na Městě Kladno 

• Pan Jaroslav Krejčí ukončil činnost na vlastní žádost 

• Nově byl jmenován členem pan MVDr. Luboš Gordoň z Ekologického centra Orlov 

PS má aktuálně 16 členů. 

 



 
 
 
 

   2 
 

 

  

 
Bod č. 4 - Certifikace organizací destinačních managementů   

 V. Pošmurný informoval o stavu certifikace DM. Žádost podali DM Střední Čechy, krajská DS, Brdy 

a Podbrdsko, Toulava získala certifikaci jako 1. v ČR. 

M. Draxler informoval, že Středočeský kraj vyčlenil pro rok 2019 3 mil. Kč na podporu DM. 

P. Hlaváč – se dotázal, pro které DM jsou finance určeny 

M. Draxler – pro všechny, které budou vznikat 

M. Draxler – informoval, že není spokojenost s fungováním některých DM 

Š. Barešová – v certifikaci se vyskytly problémy, docházelo ke zpoždění vyjádření ze strany SČK 

 - Votice byly vyloučeny z DM Toulava 

 - DM by měly být páteří cestovního ruchu v kraji, operují v terénu 

L. Gardoň – nepředpokládá problém s certifikací DM Brdy 

B. Nedvědická – Sdružení Č. Ráj požádalo 2x SČK o vyjádření 

 - Mladá Boleslav zřejmě vystoupí ze sdružení, je domluveno jednání s náměstky primátora 

panem Bouškou a Markem 

P. Hlaváč – 31.12.2018 bude ukončena činnost společnosti Zlatý pruh Polabí 

V. Pošmurný – o.p.s. Posázaví podalo žádost o vyjádření na SČK 31.3.2018, odpověď byla neurčitá, 

což bylo předmětem kritiky ze strany agentury CzechTourism. Na další žádost o vyjádření již SČK 

nereagoval. Očekává se postoj agentury Czechtourism 

P. Hlaváč – účastnil se tvorby kritérií certifikace 

 - některé kraje podporují i necertifikované DM 

 - území nemůže být zahrnuto do více DS 

Š. Barešová – území DM by se neměla překrývat 

 - o území by neměl rozhodovat kraj 

 - turistické regiony nelze vymezovat dle správního uspořádání 

V. Pošmurný – certifikace je o tom, o koho se DM stará, jiná věc je, co propaguje 

B. Nedvědická – některé obce turisty již nechtějí – omezují život místním obyvatelům 
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Bod č. 5 - Dotace na fungování destinačního managementu v lokalitách a oblastech 

H. Minichová přednesla prezentaci o vyhodnocení Programu na podporu rozvoje destinačních 

managementů Středočeského kraje pro rok 2018 – viz prezentace v příloze 

V. Pošmurný – pozastavil se nad neposkytnutím dotace o.p.s. Posázaví, dle jeho názoru žádost splnila 

formální náležitosti, není jasné, na základě čeho žádost neuspěla, když měla stejné náležitosti jako 

žádost např. spolku Kraj Blanických rytířů, jejichž žádost byl úspěšná. 

Š. Barešová – požádala, aby informace o dotačních titulech byly k dispozici dříve než koncem roku, 

jinak se špatně plánuje financování. Dotázala se, kdy bude dotace zaslána příjemci. 

H. Minichová – administrace dotací bude pokračovat po vyhotovení zápisu z jednání Zastupitelstva 

kraje. 

V. Pošmurný – systém certifikace navázaný na dotace negativně ovlivnil komunikaci mezi jednotlivými 

aktéry cestovního ruchu v kraji, změnila se v boj o peníze 

M. Draxler – omluvil se z jednání. 

Bod č. 6 - Program na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje pro rok 

2018 

V. Pošmurný – informoval o výsledku hodnocení, za DM ve Středočeském kraji podalo jediný projekt 

Posázaví  

Š. Barešová – příliš složitá žádost, a krátká doba na doložení podkladů 

V. Pošmurný – navrhl, aby PS jmenovala hodnotitele, kteří se budou zabývat hodnocením projektů 

z NPPCRR. Navrhl P. Hlaváče a Š. Barešovou. 

Hlasování: Pro 9, Proti 0, zdržel se 0  

V. Pošmurný navrhl přijmout usnesení PS směrem k RSK: RSK Středočeského kraje vyzývá MMR 

k opětovnému projednání a zapracování požadavků profesních organizací na změnu pravidel 

Národního program podpory cestovního ruchu (2016–2020) a Národního programu podpory 

cestovního ruchu v regionech (2016–2020), které doposud nebyly akceptovány (např. změny 

v systému veřejných zakázek, snížení hranice minimálních uznatelných nákladů) 

Hlasování: Pro 9, Proti 0, zdržel se 0 

Bod č. 7 – Datové sklady 

P. Salamanka prezentoval projekt datových skladů – viz prezentace 

Proběhla diskuze k přenosu dat. 
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Bod č. 8 - Plány marketingu ze strany Středočeské centrály cestovního ruchu – požadavky na 

zapojení oblastních DMO do spolupráce 

M. Wernerová přednesla prezentaci SCCR k marketingovému plánu SCCR 

• Prázdninové bydlení ve středočeském stylu 

• Maskot – Pratur Karlík (schválený radou kraje) 

• Skalní města ČR (ve spolupráci s ostatními kraji) 

• Cyklistika 

• Šlechtické ubytování, ind. turistika, gastro zážitky, Po stopách PC hry Kingdom Come 

• Start filmové kanceláře 

Š. Barešová – Budou opět stánky DS na veletrzích pod stánkem SČK? 

M. Wernerová – ano, ale bude společný stánek SCCR. 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

 

 

Zápis schválil:   

Dne 30. 7. 2018       

Václav Pošmurný 

         předseda pracovní skupiny 

 

 

 

 


