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Zápis z 22. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 

Název 22. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 

Datum 17. února 2023, 10:00 – 12:00 

Místo Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov, místnost 3072 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu Příloha č. 1 – Program 22. jednání PS Cestovní ruch 

Příloha č. 2 – Prezenční listina  

Příloha č. 3 – Statut a Jednací řád 

Příloha č. 4 – Memoranda Středočeského kraje a jejich vazba na 

cestovní ruch 

Příloha č. 5 – Projekty podporující cestovní ruch v ITI Pražské       

metropolitní oblasti 

 

Bod. č. 1 - Úvod 

V pořadí 22. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch zahájil předseda PS, pan Václav Pošmurný 

přivítáním všech přítomných členů a hostů. Pracovní skupina se sešla v usnášeníschopném počtu 

členů (13 členů, 3 hosté, podrobněji Příloha č. 2).  

V. Pošmurný informoval členy o přítomnosti zástupce tiskového oddělení KÚ, který udělal pár fotek 

z jednání PS CR. Fotografie budou pravděpodobně uveřejněny na FB SČ kraje.  

Předseda představil jednotlivé body programu. Tento bod byl bez připomínek, a tudíž jednomyslně 

schválen. 

V. Pošmurný přivítal hosta Miroslava Bukvu z Asociace hotelů a restaurací ČR. Pan Bukva se krátce 

představil (dříve Clarion hotel). V současné době působí jako generální ředitel Aquapalace Hotel 

Prague. Uvítal spolupráci s SCCR a panem Kulhánkem a zapojení AHR ČR do PS.  

Bod č. 2 – Plnění úkolů 

V. Pošmurný konstatoval, že z minulého jednání bylo prvním úkolem (1/2023) zaktualizovat seznam 

hostů z řad podnikatelských subjektů a oslovit Klub českých turistů (JUDr. Milan Hoke, za 

Středočeskou oblast, ten dosti vytížen), možnost najít jiného zástupce za KČT – zatím nesplněno. Od 

ostatních TO prosba o zaslání emailových adres – doplnění jmen podnikatelů – J. Krejčí (Toulava), za 

Kladensko-Slánsko paní Beznosková (Hejtmanský dvůr Slaný), pí.Horáková (Posázaví) a za Berounsko 

Lenka Stibalová. Splněn byl úkol kontaktovat AHR ČR. 

Druhým úkolem (2/2023) – zjistit stav a počet jednotlivých memorand Středočeského kraje.  

H. Benšová zašle odkaz na web stránky kraje, kde jsou všechna memoranda uvedena. 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/memoranda 
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 Bod č. 3 – Aktualizace Statutu a Jednacího řádu PS Cestovní ruch 

Hana Benšová prezentovala úpravy statutu a jednacího řádu PS. Předseda PS vyzval přítomné členy, 

zda je někdo proti uvedené aktualizaci. Nikdo nebyl proti a usnesení bylo jednomyslně přijato. 

Bylo přijato usnesení č. 1-22/2023/PS-CR: Pracovní skupina Cestovní ruch Regionální stálé 

konference pro území Středočeského kraje schvaluje aktualizaci Statutu a Jednacího řádu PS CR.  

Bod č. 4 – Seznámení s posudky projektů podaných do NPPCRR 2023 vyhlášeného MMR 

Od MMR obdrženy podklady k posouzení záměrů Pracovní skupinou RSK pro cestovní ruch. Jednalo 

se o posouzení souladu projektových záměrů se strategickými dokumenty a rozvojovými prioritami 

kraje v oblasti cestovního ruchu (Národní program podpory cestovního ruchu, dotační titul č. 2 – 

Marketingové aktivity na oblastní úrovni a dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního 

ruchu). Stanoviska měla být zajištěna ze strany Středočeského kraje do 3. 2. 2023, což bylo splněno. Za 

PS Cestovní ruch hodnotila Štěpánka Barešová a Pavel Hlaváč – zřetel byl brán na případné střety zájmů 

co do umístění projektů či osobní vazby na zpracovatele. Následně byla správnost potvrzena předsedou 

PS. 

Š. Barešová – upozornila na nutnost aktualizace strategických dokumentů.  

P. Hlaváč – není zmínka o vztahu k jednotlivým destinacím. Hledal různé materiály ve SČ kraji, ale je 

potřeba při tvorbě nové strategie, aby se organizace destinačního managementu (dále jen DMO) více 

vyjadřovaly. Apel na SČ kraj, nutné připomínky zapracovat, respektovat.  

V. Pošmurný – rozpor je v tom, co se posuzuje v rámci marketingu, není na co se odkázat. Nutná 

definice, co chceme, aby se ve SČ kraji podporovalo a co nechceme. Žadatelé nerespektují povinné 

přílohy atd., a vazba na strategie chybí. Hodnotitelé dostávají jeden materiál (příloha G), nedostanou 

komplet projekt. 

L.C.Chocholová – dotázala se, zda bylo nahlíženo i do strategického materiálu celokrajského? 

Hodnotitelé konstatovali, že se snaží najít vazbu i přes fakt, že mnozí žadatelé nerespektují povinný 

obsah přílohy G a neuvádějí jimi nalezenou vazbu, kterou by pak hodnotitelé jen potvrdili či vyvrátili. 

H. Musílková – MMR by projekt s negativním stanoviskem z RSK schválit neměl. 

Rámcový harmonogram národních dotačních titulů 2023–2025 včetně alokací:  

https://mmr.cz/getattachment/Ostatni/Web/Novinky/MMR-pripravilo-ramec-narodnich-titulu-

na-dalsi-dva/Dokumenty/Harmonogram-narodnich-programu-2023-25/Harmonogram-

narodnich-programu-2023-25-MMR-v-02-2023.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf 

https://mmr.cz/getattachment/Ostatni/Web/Novinky/MMR-pripravilo-ramec-narodnich-titulu-na-dalsi-dva/Dokumenty/Harmonogram-narodnich-programu-2023-25/Harmonogram-narodnich-programu-2023-25-MMR-v-02-2023.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf
https://mmr.cz/getattachment/Ostatni/Web/Novinky/MMR-pripravilo-ramec-narodnich-titulu-na-dalsi-dva/Dokumenty/Harmonogram-narodnich-programu-2023-25/Harmonogram-narodnich-programu-2023-25-MMR-v-02-2023.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf
https://mmr.cz/getattachment/Ostatni/Web/Novinky/MMR-pripravilo-ramec-narodnich-titulu-na-dalsi-dva/Dokumenty/Harmonogram-narodnich-programu-2023-25/Harmonogram-narodnich-programu-2023-25-MMR-v-02-2023.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf
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V. Pošmurný – diskuse týkající se zákona o cestovním ruchu, který by zahrnoval řízení, koordinaci 

destinačního managementu. Návrh řeší pouze řízení destinací na úrovni kraje či turistických oblastí, 

neřeší lokální problematiku. Zástupci MF ČR při jednání kulatého stolu MMR sdělili, že potřebují 

podklady pro schválení financování a doposud zatím není domluveno žádné financování. Na MMR ČR 

má v gesci tuto problematiku p. Martin Jiránek. Organizacemi destinačního managementu na úrovni 

kraje i turistické oblasti by měly být nové "speciální“ zapsané spolky, které budou koordinovat řízení 

destinací. Diskutuje se také převod podílu z výběru poplatků z pobytu (který by spolek vybíral – 

„povinné členství“). Každá obec má nastaven výběr poplatků jinak.  

M. Bukva – někteří starostové obcí / obce i města vybírání poplatků neřeší = nemají na to vyhlášku.  

G. Čermáková – bez řešení poplatkové povinnosti je iluze, že toto budou plnit destinační managementy. 

V. Pošmurný – pokud stát nevezme obcím povinnost vybírat poplatek z pobytu (jako státní daň), tak se 

pořád jedná o místní poplatek a s ohledem na ústavou zaručenou samosprávu obce nelze vymáhat. 

H. Musílková – MV ČR nepřistoupí na zásah do samostatné působnosti obcí; systém financování bude 

pravděpodobně postaven na dotačním titulu. V RIA („Hodnocení dopadů regulace“) popsány veškeré 

možné varianty, spíše se rozšíří zák. č. 159/1999 Sb. zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti 

cestovního ruchu než vytvářet nový zákon o cestovním ruchu.  

P. Hlaváč – nová RIA spolu s Úřadem vlády je totožná jako před 15 lety. Státní peníze jako hlavně 

iniciační, aby se systém rozběhl, finance by proudily přes dlouhodobé programové financování, 

postupně růst příspěvků podnikatelů až do výše 30 %, z rozpočtu státu 30 % a z rozpočtů obcí 10 %. Již 

se nehovoří o poplatku z pobytu.  

H. Musílková – RIA není totožná a není doposud dokončena.  

V. Pošmurný – u posledního jednání informace o zpracování RIA. Rajonizace území – definice kde je 

spodní hranice.  

S. Křenová – povinnost obcí vybírat poplatky z pobytu (vyhláška schválená MV ČR), povinnost schválit 

si obecní vyhlášku, audity toto kontrolují. Pokud podnikatel neuhradí, musí obec upomínat a vymáhat, 

což znamená zvýšení nákladů na jejich administraci. Obec, pokud má turistický ruch, využije prostředky 

například do obecní infrastruktury a vytváří pro turisty větší zázemí v obci. 

Š. Barešová – 30 % rozpočtu DM od podnikatelských subjektů? Pokud by byl zákon o CR (horizont 

dvou let?) nahradí kategorizaci? Nebo úprava v zákoně?   

H. Musílková – zákon až cca r. 2025–2026, spíše se upraví kategorizace a zanese do zákona. Certifikace, 

že destinace funguje podle parametrů, bude i nadále. 
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V. Pošmurný – kategorizace se stane prováděcí vyhláškou. 

M. Bukva – poplatky platí hosté, hotely předávají obcím, pokud ne, porušují zákon.  Dohoda 

s magistrátem Prahy – 50 % zpět do cestovního ruchu obcím. Ale například za školní zájezdy a za děti 

se poplatek z pobytu neplatí – osvobození do 18 let.  

Š. Barešová – problematika poplatků intenzivně řešena v rámci Sdružení turistických oblastí ČR – 

vznikly pracovní skupiny (jedna na rajonizaci, druhá na kategorizaci a třetí na poplatky). 

V. Pošmurný – diskuse o vztahu MAS a cestovního ruchu, TO jsou turistické oblasti a dělají tu práci co 

mají a MAS jsou jedni z partnerů.  

Bod č. 5 – Národní plán obnovy – komponenta MMR – Cestovní ruch a kultura a Bod č. 7 – 

Informace o plánovaných investičních projektech v Informačnímu systému projektových 

záměrů (ISPZ) 

V. Pošmurný – diskuse k NPO, nově připravovaný dotační program k cestovnímu ruchu, který by měl 

dotovat oblast, která není obsažena v IROPu ani v jiných dotačních programech. „Transformace 

cestovního ruchu v ČR – odolnější a udržitelný cestovní ruch. Témata jsou zaměřena na památky  

a veřejné služby v oblasti cestovního ruchu (šetření energiemi na památkách fotovoltaikou, zelená 

transformace, lázeňství atd.). Ze sekretariátu RSK zaslán požadavek ohledně sběru absorpční kapacity 

v rámci dané komponenty. Databázový program ISPZ („Informační systém projektových záměrů“), kde 

jsou obsaženy projektové záměry. Nutné informovat subjekty, aby do tohoto systému projektové záměry 

zadávaly – případně se spojit s p. Kristiánem Kusznirukem, koordinátorem Regionální stálé konference, 

který pomůže s importem nebo metodicky navede, jak záměry zadávat. NPO nutno vyčerpat do roku 

2026 a proto vznikla potřeba MMR ČR znát ab. kapacitu.  

P. Hlaváč – připomínkovat elektro lodě, které nyní v komponentě chybí. Žádá sekretariát RSK  

o možnost projednání této problematiky. Ještě není vládou schváleno (5,65 mld. Kč pro ČR). 

Bod č. 6 – Projekty podporující cestovní ruch v ITI Pražské metropolitní oblasti 

V. Pošmurný – informace o projektech doporučených k financování ŘV ITI (cyklo doprava, cestovní 

ruch a památky a muzea; mají alokované prostředky a do roku 2027 se musí zrealizovat), které budou 

směřovat do oblasti cestovního ruchu viz Příloha č. 5. Výzvy ŘO začne za 2-3 měsíce vyhlašovat. 

Žadatelé budou nyní již podávat žádosti do IROPu s protokolem, že mají schválené zafinancování, 

Doporučení spojit se s žadatelem a pomoci s marketingem včetně výstupů projektů. Dobrá participace 

v oblasti cestovního ruchu. Alokace na dané období v rámci ITI cestovního ruchu vyčerpána.  
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Bod č. 8 – Informace od SCCR 

J. Kulhánek – jednání s Asociací malých a středních podniků („AMSP ČR“) ohledně větší spolupráce 

na základě požadavku pana radního Václava Švendy (KÚSČ) a pana Jiřího Belingera, člena 

představenstva a regionálního zástupce pro Středočeský kraj za AMSP ČR. Větší spolupráce v okolí 

středočeských vodních toků, přizváni čtyři podnikatelé pohybující se v okolí Slap a dva podnikatelé 

z okolí Labe (P. Hlaváč). V dubnu letošního roku dojde k setkání již za účasti destinačních 

managementů, kterých se problematika dotýká. Termíny stanoveny (okolí Slap dne 3. 4. od 13:00 hod. 

na SCCR, pozvánku zašle asistentka pana radního, paní Zelenková a Labe dne 18. 4.). 

Dále probíhá intenzivní příprava veletrhů představených na minulém zasedání PS CR.  

M. Bukva – uvedl, že 160 členů ve středočeské sekci (hotely a restaurace). Důležitá publicita, například 

FB, který vydělává a zároveň poskytuje informace turistům. Vítána spolupráce s ostatními (SCCR, DM, 

KÚ SČ) na veletrzích. Největší potenciál spatřuje v Německu. Propagace hotelu AquaPalace 

v Mnichově. 

J. Kulhánek – veletrhy ve spolupráci s CzechTourism (dlouho čekali na schválení rozpočtu, poté 

zpožděné VŘ). Do Mnichova též SCCR pojede (přes zahraniční zastoupení). Propagační materiály jsou 

pro letošní rok v německém a polském jazyce již vytištěny. 

V. Pošmurný – požádal SCCR o distribuci propagačních materiálů v německém jazyce směrem do 

hotelů. Nový web – databázové propojení? Jeden databázový systém, ze kterého jsou čerpány 

informace? 

J. Kulhánek – stejný redakční systém pro všechny relevantní weby SCCR. Poptávkové řízení – přihlásily 

se čtyři subjekty, vybráno a již se řeší smlouva. Weby pod SCCR: strednicechy.cz, sccr,cz, 

strednicechyfilm.cz. Nově pustitkvode.cz (Pustit k vodě – příprava produktu pro spuštění v roce 2024), 

areál Vrch Bělá – dočasně, správa bude převedena, do 30.6. 2023 spuštěn web na kongresovou a firemní 

turistiku.  

P. Hlaváč – Čestlice první certifikované turistické IC (ve SČ kraji) ve skupině A;  

Informace k úředníkům SČ kraje – v rámci veletrhu v Lysé nad Labem mělo dojít k setkání Komise pro 

cestovní ruch Asociace krajů ČR a Komise pro kulturu a památkovou péči Asociace krajů ČR. Bohužel 

díky postavení některých úředníků k místu konání jako maloměstu se setkání v Lysé neuskuteční. 

http://www.strednicechyfilm.cz/
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Zklamání ze strany P. Hlaváče i zástupců města Lysé. I Česká unie cestovního ruchu ČR pravděpodobně 

nebude. Úmysl bylo potkat se na neformálních jednání a vyměnit si zkušenosti a názory. 

L. C. Chocholová – jednání komisí Asociace krajů pro kulturu a pro cestovní ruch budou rozdělené,  

a to na základě požadavku samotných předsedů komisí. Došlo k informačnímu šumu. KÚ SČ se 

informaci dozvěděl od předsedů asociace krajů jako poslední. Vše bylo diskutováno a došlo 

k rozhodnutí, že jednání budou oddělená. Vybíralo se reprezentativní místo, tudíž se jednání budou 

konat v Poděbradech. Program bude náročný, ale pokud bude možnost, lze neformální setkání dojednat. 

Všichni účastníci komise obdrží pozvánku na veletrh v Lysé. Příští spolupráci nutno předjednat nejdříve 

s panem radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. P. Hlaváč – bylo dojednáno 

s panem radním Švendou i paní hejtmankou.  

P. Klimeš – koncepce cyklodopravy, probíhá výběrové řízení a byly podány nabídky, není uzavřené, 

dochází k doplnění příloh, poté podepsaná smlouva.  

V. Pošmurný – koncepce do roku 2030 (2024–2030), investice do cyklo nutné evidovat, proto nutná 

kontrola – projednat s obcemi a motivovat starosty, co je plánováno za cyklotrasy, cyklostezky v území. 

Dále probíhá aktualizace dat ohledně statistiky návštěvnosti památek. V rámci tiskové zprávy 

návštěvnost zveřejňuje na svých stránkách i SCCR. 

P. Hlaváč – přebírat data o návštěvnosti i TIC? nutno definovat, co je turistický cíl; 62 certifikovaných 

IC ve SČ. 

V. Pošmurný – TIC certifikovaná se evidují; existuje nějaká historická databáze návštěvnosti TIC (za 

minulé roky) = SCCR má na společném disku (J. Kulhánek). 

H. Musílková – informační centra nejsou turistický cíl jako takový, pokud nespravují nějakou památku 

či objekt nebo službu. 

 Bod č. 9 – Diskuse a různé  

T. Kubištová – připravuje přednášku na Karlově univerzitě o destinačním managementu – postaveno co 

nejvíce na realitě, s čím se vypořádávají destinace atd. Prosba o vyplnění zaslaného dotazníku pro 

zpětnou vazbu od ostatních kolegů z destinací.  

 

L.C.Chocholová – Zpravodaj pro obce informuje o možnosti vyplňovat metodický pokyn týkající se 

hnědých turistických značek do konce března 2023. Dne 27. 2 2023 bude Zastupitelstvo kraje schvalovat 



 
 
 
 

   7 
 

dotace pro DM. IC ještě nejsou ohodnocené, hodnotící komise se koná dne 28. 2. 2023, schválení 

předpoklad březen. Akce budou schváleny taktéž nyní.  

D. Fialová – bude žádat o součinnost destinací při uzavírání smluv. 

 

V. Pošmurný – středočeský manuál, který by doplňoval velké hnědé značky (celostátní Manuál) – cíle 

s velkou návštěvností, doposud se nepodařilo vytvořit; manuál říká, že krajský manuál by měl definovat 

umístění na silnicích nižší třídy. Některé ORP či odbory dopravy nechtějí vydat rozhodnutí o umístění 

značky, dokud krajský dokument neexistuje.  

 

H. Musílková – Press trip – pošle v rámci info emailu, co se připravuje. Příprava koncem března školení 

„Přípravy tiskových zpráv s ČTK“, na podzim připravovaná akce s CzechTourismem ohledně bariér pro 

turisty v cestovním ruchu a další.  

P. Hlaváč – pozvánka na akci „Lodě na Labi“ (5. 5. – 8. 5. 2023).  

 

Schválená usnesení:  

Usnesení č. 1-22/2023/PS-CR: Pracovní skupina Cestovní ruch schvaluje aktualizaci Statutu  

a Jednacího řádu PS CR. 

Úkoly: 

Úkol 1/2023 a Úkol 2/2023 – trvá, H. Benšová zašle odkaz na web stránky kraje, kde jsou všechna 

memoranda uvedena.   

Úkol 3/2023:  

Sekretariát RSK – zaslat připomínkový list na MMR ČR, zda by bylo možné rozšířit okruh 

způsobilých aktivit o elektro lodě či botely. 

Úkol 4/2023: 

V. Pošmurný – zaslat členům tabulku, do které doplní, kde tur. značka již existuje a návrh, kde 

by byla potřeba. 

Pan předseda pracovní skupiny závěrem poděkoval všem zúčastněným a ukončil 22. jednání pracovní 

skupiny Cestovní ruch. Termín dalšího jednání pracovní skupiny je stanoven na dne 17. 5. 2023 od 

14:00 hod. 

Zapsala: Hana Benšová 

Václav Pošmurný, v.r. 

předseda Pracovní skupiny Cestovní ruch 


