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Zápis z jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch v rámci  
Regionální stálé konference Pardubického kraje 

ze dne 2. 5. 2018 
 
 

Datum a místo jednání: 2. 5. 2018, 10:00 – 11:30 KrÚ Pk, zasedací místnost 2411 

Průběh jednání: jednání se účastnilo 9 členů Pracovní skupiny Cestovní ruch (PS CR), 7 hostů 
a 3 pracovníci sekretariátu Regionální stálé konference Pardubického kraje (RSK Pk) 

Přítomní: viz přiložená prezenční listina 

1. Úvodní slovo 

Mgr. Miroslav Smejkal přivítal přítomné. V úvodu uvedl, že byla PS CR ustanovena na jednání 
RSK Pk dne 29. 5. 2015. Poslední jednání PS CR se uskutečnilo 25. 6. 2015. 
 

2. Představení Regionální stálé konference a činnosti pracovních skupin  

Mgr. Miroslav Smejkal informoval o problematice RSK a jejich činností. Přítomným účastníkům 
shrnul, k čemu jsou RSK ustanoveny, jejich strukturu, úkoly a složení členů (zástupců). Dále 
uvedl, že má RSK na starosti analýzu absorpční kapacity území Pardubického kraje, kdy ke sběru 
dat využívá databázi projektů www.rozvoj-pk.cz. V současnosti databáze prochází aktualizací 
a rozsáhlou modifikací, přičemž bude využívána jako základní komunikační prostředek s územím 
(součást webu o RSK Pk, facebook.profil). 
Mgr. Miroslav Smejkal dále prezentoval, že má RSK Pk zřízené celkem 3 PS a konstatoval, že 
jednotlivé PS nemají žádný statut ani jednací řád, neboť je snaha o méně formální průběh 
jednání. Informoval, že je PS Cestovní ruch je dosud zřízena ve 12 krajích ČR a pro inspiraci 
uvedl příklady témat, kterými se jednotlivé PS zabývají. Na závěr přítomné upozornil, že PS 
vydávají doporučení pro RSK a že lze přes RSK výstupy jednání PS postupovat na úroveň MMR, 
případně výše. 
 
3. Možnosti financování projektů cestovního ruchu u evropských fondů: Interreg V-A ČR 
– Polsko 

Ing. Michaela Hrdličková seznámila přítomné o možnosti financování společných přeshraničních 
projektů v česko-polském příhraničí. Informovala o harmonogramu výzev, kdy jsou vyhlášeny  
 výzvy z PO 2 Rozvoje potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti. První 
výzva PO 2 s alokací 18 633 152,- EUR je zaměřená například na zachování a obnovu kulturních 
a přírodních atraktivit, podporu využití nehmotného kulturního dědictví, marketingové 
a propagační opatření, evaluace, studie, strategie aj. Druhá výzva PO 2 s alokací 4 000 000,- 
EUR je určena pro projekty destinačního managementu/turistické značky. Pro obě výzvy platí 
termín pro předkládání projektových záměrů do 30. 6. 2018 a projektových žádostí do 30. 9. 2018. 
Dále Ing. Michaela Hrdličková představila 5. kolo výzvy PO 2 z Fondu mikroprojektů, kdy je termín 
pro předkládání žádostí určen do 30. 5. 2018. Na závěr uvedla, že lze v rámci této výzvy předložit 
projektovou žádost pouze do typu A (s vedoucím partnerem na polské straně, neboť byla výzva 
vyhlášena na polské straně). 
 
4. Národní program podpory cestovního ruchu v regionech MMR 

K tomuto bodu vystoupil za MMR Ing. Roman Birkáš. Nejprve uvedl, že jsou 2 podprogramy pro 
podporu cestovního ruchu v regionech a to I. podprogram Rozvoj základní a doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu a II. podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu. 
Přítomné seznámil s cílem obou podprogramů a na jaké aktivity je zaměřena jejich podpora. 
Uvedl, že je v rámci marketingových aktivit nově v roce 2018 zařazen DT 3, který je zaměřen na 
marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni. Shrnul vybrané podmínky programu, kdy 
může být dotace v maximální výši 50 % ze způsobilých výdajů a čerpání v roce přiznání dotace. 

http://www.rozvoj-pk.cz/
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Mgr. David Šimek vznesl dotaz, zda MMR nezvažuje u podprogramu Rozvoj základní 
a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu změnu ohledně posunu termínu čerpání dotací na 
rok 2019. Uvedl, že MMR bude dávat až na konci června 2018 rozhodnutí o dotaci, avšak úspěšní 
příjemci musí dokončit projekt a předložit vyúčtování už do konce roku 2018. 
René Živný konstatoval, že se tato problematika řeší prostřednictvím Asociace krajů.  
Mgr. Miroslav Smejkal dodal, že na jednání RSK, které je plánované na 6. 6. 2018, bude 
sekretariát informovat členy RSK o tomto proběhlém jednání PS CR. Členům RSK přednese 
doporučení z jednání PS CR a RSK by mohlo doporučení přijmout ve vztahu k řídícímu orgánu. 
 
Ing. Roman Birkáš dále pokračoval v prezentaci a představil podmínky podprogramu 
Marketingové aktivity v cestovním ruchu programu (finanční rámec projektů, kladný ukazatel 
EBITDA a další). Uvedl, že výzva na marketingové aktivity by měla být vyhlášena do 6/2018.  
Mgr. Alena Horáková uvedla, že výzva měla být původně vyhlášena do 4/2018. René Živný 
doplnil, že ministryně na setkání Asociace krajů garantovala vyhlášení výzvy v termínu 3/2018. 
Ing. Roman Birkáš odpověděl, že termín vyhlášení výzvy z původního 3/2018 a následného 
termínu 4/2018 musel být posunut na 6/2018 především z důvodu implementace obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů GDPR. 
Ing. Jiří Zámečník reagoval, že se v tomto případě není možné do výzvy přihlásit, protože termíny 
splnění požadavků jsou nereálné – výzva vyhlášena v polovině roku 2018 a má být vyčerpaná 
(resp. projekty vyúčtované) do konce roku 2018. 
Mgr. Alena Horáková doplnila, že program několikrát připomínkovali a dotazovala se, zda bude 
Národní program končit v roce 2020. Dále uvedla k výzvě pro rok 2018, že chtějí čerpat, ale 
podmínky jsou špatně nastaveny a že by bylo vhodné vyhlášení výzvy pro rok 2019 pro destinační 
společnosti a marketingové organizace na již na podzim 2018. Tím by bylo možné zahrnout celý 
následující rok, mohly by se realizovat letní/podzimní kampaně nebo šetření.  
Ing. Roman Birkáš uvedl, že v současnosti nemá informaci, zda bude Národní program po roce 
2020 prodloužený nebo zda se vytvoří nový. 
 
Ing. Roman Birkáš dále uvedl souhrnná čísla o podpořených a nepodpořených projektech do roku 
2017. Na závěr prezentoval výhled na rok 2019. 
 
Přijatá doporučení Pracovní skupiny Cestovní ruch. 
 

1. Pracovní skupina Cestovní ruch doporučuje RSK Pk vyzvat MMR ČR u podprogramu 
Marketingové aktivity v cestovním ruchu k vyhlášení dotačního titulu pro rok 2019 v září, 
případně nejdéle v říjnu 2018, výzvu pro rok 2018 již nevyhlašovat a alokaci z roku 2018 
převést na rok 2019. 
 

2. Pracovní skupina Cestovní ruch doporučuje RSK Pk vyzvat MMR ČR u podprogramu 
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu k posunutí termínu čerpání 
dotace a vyúčtování do 12/2019 pro projekty schválené v roce 2018. 
 

5. Krajské dotační tituly na oddělení cestovního ruchu a sportu KrÚ Pk – možnosti 
financování 

Bc. Alexandra Jetmarová informovala o krajských dotačních titulech, které jsou vyhlašovány na 
oddělení cestovního ruchu. V oblasti podpory budování infrastruktury cestovního ruchu byly 
poskytnuty dotace v roce 2017 ve výši 8 000 000,- Kč a v roce 2018 ve výši 8 000 000,- Kč 
+ 700 000,- Kč. Dále informovala, že je cestovní ruch podporován i individuální formou, kdy je 
dotace za rok 2017 ve výši 17 400 000,- Kč a na rok 2018 není zatím konečná částka známa, ale 
podporuje se i nadále. Dále z vyhlašovaných programů je podpora činnosti a provozu turistických 
informačních center, kdy bude program vyhlášen na konci měsíce 5/2018 (minimální podpora je 
2 000,- Kč, termín vyúčtování bude do 1/2019). Bc. Alexandra Jetmarová přítomné na závěr 
seznámila, že bude v oblasti infrastruktury cestovního ruchu vyhlášena výzva na podzim 
s příjmem žádostí do 1/2019, přičemž vyúčtování bude do června roku 2020. Uvedla, že žadatelé 
k výše uvedeným termínům nemají žádné připomínky.  
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René Živný informoval, že není v plánu podpora dětských a workoutových hřišť pro příští rok. 
 
Mgr. Alena Horáková se otázala, zda se zvažuje o podpoře vyznačení hipostezek z krajských 
dotačních titulů? 
René Živný reagoval, že finanční zdroje pro turistické značení jsou vyčleněny v rozpočtu Pk pro 
rok 2018. Nyní se například přeznačuje Geopark Železné hory. Bc. Alexandra Jetmarová uvedla, 
že byla tato aktivita podporována v minulých letech a je podporována i v současnosti. Nikdo však 
o podporu nežádá, jelikož není subjekt, který by tuto aktivitu realizoval. René Živný doplnil, že se 
jedná o možnost obdržet 100% dotaci. 
 
6. Různé – diskuze 

Mgr. David Šimek vznesl podnět na úplné dokončení Cyklotrasy č. 24 "Svitava" do 
Jihomoravského kraje. Jihomoravský kraj je v současnosti v tomto ohledu nečinný a investice je 
tím do značné míry zmařená. Otázal se, zda by Pardubický kraj nemohl vyvinout v tomto směru 
určité aktivity. Shrnul, že v současnosti vede cyklotrasa z České Třebové - Svitavy - Brno (dále 
až do Vídně). Hlavním problémem je, že cyklista dojede na konec Pardubického kraje a poté je 
na území Jihomoravského kraje přibližně 2 km úsek, který není dokončený. 
Bc. Alexandra Jetmarová doplnila, že má informaci od pana Ing. Jaroslava Keprta, který má tuto 
záležitost v Jihomoravském kraji na starosti a který uvedl, že bude kraj v letošním roce na 
cyklotrase intenzivněji pracovat.  
 
Přijaté doporučení Pracovní skupiny Cestovní ruch. 
 

3. Pracovní skupina Cestovní ruch doporučuje RSK Pk vyzvat Jihomoravský kraj 
k urychlení dostavby Cyklotrasy č. 24 "Svitava" na území Jihomoravského kraje. 

 
Martin Adámek vznesl podnět, aby na všech místech, kam jezdí turisté (zejména v centrech obcí 
a měst), byla k dispozici základní nabídka služeb tj. možnost pro zaparkování autobusu, veřejná 
toaleta, občerstvení apod. Pokud jsou tyto služby již k dispozici, bylo by vhodné zajistit sběr dat 
a zpracovat je do souhrnného dokumentu (mapy), který by průvodcům značně pomohl. 
 
Přijaté doporučení Pracovní skupiny Cestovní ruch. 
 

4. Pracovní skupina Cestovní ruch doporučuje RSK Pk apelovat na města a obce 
Pardubického kraje na zajištění kvalitní nabídky základních služeb pro turisty (možnost 
pro zaparkování autobusu, veřejná toaleta, občerstvení atd.) a současně doporučuje 
zpracování dokumentu, který by přehledně obsahoval tyto informace. 
 

Mgr. Alena Horáková doplnila k česko-polským projektům, že podmínkou pro čerpání dotací je 
certifikace destinačních managementů. Konstatovala, že byla první vlna certifikací spuštěna 
CzechTourismem, aniž by šla informace na příslušné organizace. První možnost přihlášky byla 
k 31. 3. 2018. Krajská destinační společnost k tomuto termínu podala přihlášku včetně všech 
požadovaných dokumentů. Ke 2. 5. 2018 nemá destinační společnost žádnou zpětnou vazbu, 
zda bude certifikována nebo ne. 
Mgr. Eva Vaníčková k tomuto tématu doplnila, že i v případě lokálních destinačních 
managementů doposud není žádost, která by byla zcela v pořádku, přičemž je největším 
problémem vyjádření/stanovisko krajů. Mgr. Alena Horáková reagovala, že se na minulém 
setkání koordinátorů ptala Mgr. Aleše Pangráce z agentury CzechTourism, který má na starosti 
certifikace, jakou formou se mají kraje, které žádají o certifikaci, vypořádat se stanoviskem pro 
destinační managementy. Mgr. Aleš Pangrác odpověděl, že není určeno, zda dokument podepíše 
radní, vedoucí odborů nebo referent, neboť k tomuto nemají zpracovanou metodiku.  
Ing. Jiří Zámečník se proto následně dotázal zástupců Pardubického kraje, jaká je tedy 
požadovaná forma, zda postačuje průvodní dopis podepsaný statutárem, nebo zda je nutno 
vyplnit nějaký formulář? Mgr. Bc. Milan Novák reagoval, že mají dokumenty v jakékoli podobě 
zaslat na radního Živného. 
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Martin Adámek informoval, že on sám má složenou certifikaci Českého systému kvality služeb 
a Pardubický kraj má tedy jednoho certifikovaného průvodce. 
 
Mgr. Eva Vaníčková konstatovala, že v destinačních společností panuje nepříznivá nálada 
z důvodu nečerpání dotačních programů v takovém rozsahu, v jakém se od nich očekává. Na 
vině jsou mnohdy nepříznivé podmínky vyhlášených programů a uvedla, že by destinační 
společnosti byly rády, pokud by jim kraj v tomto ohledu pomohl. 
 
René Živný poděkoval přítomným za účast. Mgr. Miroslav Smejkal avizoval další jednání na září 
2018 a poprosil účastníky o náměty témat, která by se řešila na příštím jednání. 
 
Veškeré materiály z jednání budou na jednotlivé členy zaslány společně se zápisem. 
 
V Pardubicích 4. 5. 2018 
 
Zapsala: Ing. Petra Ptáčníková - sekretariát RSK Pk 
 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Prezentace k Regionální stálé konferenci 

3. Prezentace Interreg V-A Česká republika – Polsko  - Možnosti financování projektů 

cestovního ruchu 

4. Prezentace MMR - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 

5. Výroční zpráva CR 2017 

6. Mapa - Značení kulturních a turistických cílů 

7. Informace k cyklotrase č. 24 


