Zápis z 6. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Název
Datum
Místo
Účastníci
Přílohy zápisu

6. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
13. 2. 2017, 10:00 - 12:00
zasedací místnost č. 2045, Krajský úřad
viz prezenční listina
Prezenční listina, Seznam návrhů prezentačních akcí, Aktivity krajského
projektu NPPCRR

Bod č. 1 - Úvod
Úvodní slovo si vzal pan předseda Pošmurný, přivítal členy pracovní skupiny a pana náměstka.

Bod č. 2 – Kontrola splnění úkolů z minulého zápisu
a) Tematické zadání pro aktivní turismus (prezentace do zahraničí) - jednotlivé DM.
– Úkol nebyl splněn.
b) Seznam prezentačních akcí a aktivit mezinárodního či nadregionálního významu na příští rok.
Vydefinovat o jakou jde akci, cílovou skupinu, rozpočet, výše podpory – jednotlivé DM.
– Podklady byly zaslané vedoucí oddělení cestovního ruchu paní Martincové. Mnoho z nich však
nesplňuje nadregionální význam a často informace nejsou kompletní.
c) Příprava stanov spolku (Středočeské vodní cesty, z. s.) a jejich případné úpravy – Pan Hlaváč
a paní Barešová.
– Proběhla schůzka s panem náměstkem. Blíže viz. bod č. 3.
d) Příprava podkladu pro definici účelu příspěvkové organizace (do 19. 12.) – pan Pošmurný.
– Podklad předán.
e) Zaslání panu náměstkovi historické materiály ke „Středočeské turistické informační službě“ –
pan Pošmurný.
– Materiály předány.
f) Zajištění komunikace a motivace k certifikaci necertifikovaných IC.
– Pan Hlaváč si udělal průzkum krajů v rámci celé ČR. Plzeňský, Pardubický a Královehradecký
kraj definuje dotační titul pouze pro IC. Alokace 1,5 - 2 mil Kč a to na propagační materiály,
vybavení IC apod.

Bod č. 3 - Informace o stavu přípravy zřízení příspěvkové organizace „Centrála cestovního
ruchu Středočeského kraje“ a otevření IC Husova
Slovo si vzal pan náměstek a informoval členy o stavu vzniku „Centrály cestovního ruchu
Středočeského kraje“. Návrh zřizovací listiny byl předložen Radě kraje na jednání dne 16. 2. 2017.
Sídlo centrály bude v Husově ulici (definováno ve zřizovací listině). Po schválení Zastupitelstvem
kraje (březen 2017) bude přiděleno Identifikační číslo a zahájeno výběrové řízení na ředitele centrály
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(duben 2017). VŘ bude probíhat před řádnou komisí (možná i z řad destinací). Pan náměstek vkládá
do centrály velká očekávání. Od května by mohla centrála v omezeném režimu fungovat.
V budově v Husově ulici mají sečuánské aerolinie výpověď. Budou zde k dispozici kancelářské
prostory pro ředitele a 6 zaměstnanců. Dále se řeší nájemní smlouva výstavní síně, která je do roku
2024 a kde je muzeum Applu. Pan náměstek by rád tyto prostory využil také pro centrálu a
designovou propagaci kraje. Nyní se jedná s nájemcem, ale smlouva je dle názoru právníků těžko
vypověditelná. IC bude součástí centrály.
Členové pracovní skupiny se dohodli na omezení vydávání propagačních materiálů a nechání
propagačních aktivit na novém řediteli centrály. Pokud možno nevydávat nové propagační materiály,
ale dělat pouze dotisky. Souhlasí s vydáním podzimního Kaleidoskopu, ale dle pana náměstka bez
prezentace zástupců kraje. Je třeba dodistribuovat staré Kaleidoskopy. Pan Hozdecký navrhuje
nevypisovat granty pro IC. Je to nesystémové. Peníze se pak rozmělňují a místo toho je lepší je využít
na propagaci kraje jako celku. Dříve byl také dle pana Hozdeckého dobře nastavený systém správy
informací – databáze.
Členové PS mohou oficiálně nominovat člena výběrové komise na ředitele CCR Středočeského kraje.
Pan náměstek ještě informuje PS o Středočeských vodních cestách, z.s.
Probíhá jednání s panem doktorem Bezděkem ohledně právních záležitostí okolo tohoto spolku. Ze
strany kraje budou předloženy návrhy na zásadní změny stanov. Je důležité, aby zde byla kontrola
kraje. Nové znění stanov by mělo jít do květnového jednání Zastupitelstva kraje. Poté proběhne VŘ na
ředitele. V případě neakceptace stanov panem Belingerem bude spolek rozpuštěn.
Na 16. 2. bylo naplánováno jednání s Radou hl. m. Prahy. Na plánu jednání byla i Centrála cestovního
ruchu Středočeského kraje a pozvánka politického zástupce Prahy na jednání PS CR.

Bod č. 4. - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (2016–2020) – informace k
hodnocení projektů
MMR přijalo celkem 8 žádostí ze Středočeského kraje. Žádosti k hodnocení by měly být zasílány
v týdnu od 13. 2. na sekretariát RSK. PS CR bude hodnotit projekty z hlediska souladu se
strategickými dokumenty. Hodnotitel může být jeden a stanovisko podepisuje předseda PS CR. Lhůta
pro zpracování stanovisek bude cca 20 kalendářních dní od doručení. Vše bude ještě upřesněno
spolu se zasíláním žádostí.
Na hodnocení projektů se za PS CR přihlásili paní Melčová, paní Barešová, pan Hlaváč a pan
Hozdecký a za oddělení cestovního ruchu KÚSK paní Musílková.
Podklady včetně projektových žádostí k hodnocení byly zaslány z MMR 17. 2. a ihned byly přeposlány
na členy PS CR. Termín pro předložení podepsaných stanovisek na MMR je nejpozději 10. 3.
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Bod č. 5 – Informace k nadcházejícím veletrhům (Region Propag a Regiony ČR 2017)
Tuzemské veletrhy:
Veletrh PROPAG v Pardubicích – 24. – 26. 3. 2017 (http://www.pvv.cz/regionpropag-sportadrenalin.html).
Pan Hlaváč informuje o špatných zkušenostech s tímto veletrhem. Pan Pošmurný, pan Hozdecký a pan
Krejčí celkově hodnotí koncepci veletrhů jako špatnou.
Doporučení PS: zrušit účast Středočeského kraje na veletrhu v Pardubicích.
Veletrh FOR BIKES (Letňany) – 31. 3. – 2. 4. 2017
Prezentace pouze Středočeského kraje. Od DM propagační materiály. Na stánku spolupráce s Policií
Středočeského kraje. V případě, že se chce DM podílet na propagaci, může vyslat svého zástupce.
Veletrh Regiony 2017 v Lysé nad Labem - 27. 4. – 1. 5. 2017.
Stánek 75 m2.
Čtvrtek, pátek – doprovodné programy, spojeno s Tourist Propag.
Paní Vištiaková prosí DM o tipy na program a obsazenost na stánku.
Účast: Posázaví, Polabí, za Český ráj – Mladá Boleslav.
ITEP Plzeň – 21. - 23. 9. 2017
Je třeba si ověřit koncepci.
Pan Hozdecký navrhuje vynechat tento rok účasti na tuzemských a mezinárodních veletrzích a nechat
koncepci propagace na nové centrále a soustředit se zatím hlavně na Prahu.
Mezinárodní veletrhy:
Radě kraje jsou předkládány účasti na mezinárodních veletrzích.
Expo v Kazachstánu – účast kraje po dobu 6 dní (červen – září, Astana).
Polsko, Varšava – říjen 2017.
Nabídka z Lipska.
Pan Hozdecký doporučuje na příští rok Drážďany a Wroclaw. Pan Hlaváč navrhuje najít veletrh
v Polsku, který bude blízko hranic v období květen, červen.
Je třeba ověřit press trip Poláků do Středních Čech za barokem.
Úkol:
Zjistit od pana náměstka, zda se hýbe přeshraniční spolupráce. – pan Pošmurný

Bod č. 6 – Témata pro aktivní turismus (prezentace do zahraničí)
Zatím neřešeno.
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Bod č. 7 – 7.

Seznam prezentačních akcí a aktivit mezinárodního či nadregionálního významu

na tento rok
Příloha č. 2: Seznam návrhů prezentačních akcí od DM

Bod č. 8 – Diskuze, různé
12. – 13. 9. Konference destinace 2017 – 25 let DM v ČR. Prezentace přínosů DM + příklady dobré
praxe. Pan Hozdecký bude rád za podněty do programu.
12. – 14. 6. – setkání hejtmanů na hranici Libereckého a Středočeského kraje.
Pan Krejčí informuje, že paní Barešová se od února stává ředitelkou Toulava, o.p.s.
Paní Musílková informuje o projektu předkládaném krajem do NPPCRR. Zatím se čeká na hodnocení.
Během dubna je ale nutné předložit vysoutěžené VŘ. Nyní se dává dohromady zadávací dokumentace
a návrhy smluv. Dále byly diskutovány nesrovnalosti mezi dohodou a současnou podobou
projektových aktivit a nákupů. Upřesnění VŘ u jednotlivých aktivit bude řešeno na jednání s panem
náměstkem dne 23. 2. na KÚSK.
Příloha č. 3: Aktivity projektu

Paní Kučerová předává informace k situaci ohledně DM Brdy. Území formující se nové destinační
společnosti Brdy se vyčlení z DM Posázaví, o.p.s, bude kopírovat stávající hranice oblasti Toulava a
Bohemia Centralis. Přirozenou hranicí s Posázavím o.p.s. bude řeka Vltava. Bylo by dobré propojit
civilní Brdy s těmi vojenskými.
Pan Hlaváč se ptá na stav registrací DM u MMR.
Úkol:
Zjistit stav registrací u MMR. - slečna Kýzlová – Vyřízeno.
Registrované DM:
Středočeský kraj – Oddělení cestovního ruchu
Bohemia Centralis, s.p.o. (Český středozápad)
Posázaví, o.p.s.
Zlatý pruh Polabí, o.p.s.

Shrnutí úkolů:
Zjistit od pana náměstka, zda se hýbe přeshraniční spolupráce. – pan Pošmurný
Zjistit stav registrací u MMR. - slečna Kýzlová – Vyřízeno.
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Přílohy:
Prezenční listina
Seznam návrhů prezentačních akcí
Aktivity krajského projektu NPPCRR

Zápis schválil:
Dne 20. 2. 2017

Václav Pošmurný
předseda pracovní

skupiny
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