
Zápis z jednání PS Cestovní ruch v rámci RSK Pk 
ze dne 25. 6. 2015 

 
Datum a místo jednání: 25. 6. 2015, 13.00 – 14.30 KrÚ Pk , zasedací místnost B 411 

Přítomní: viz přiložená prezenční listina 

 

Průběh jednání 

Jednání se účastnilo 10 členů  
 

1. Úvodní slovo 
Ing. Kalivoda přivítal přítomné. V úvodu omluvil nepřítomnost radního Živného z důvodu 
zahraniční služební cesty a stručně představil program jednání. 
 

2. Představení problematiky  
Ing. Kalivoda seznámil přítomné s problematikou Regionálních stálých konferencí (RSK) a jejich 
činností. PS Cestovní ruch byla ustavena na jednání RSK Pk dne 29. 5. 2015. Její iniciace vzešla 
ze strany MMR, které ji chápe do budoucna jako platformu pro komunikaci krajů s MMR pro oblast 
cestovního ruchu a aktuálně jako platformu pro bližší nastavení národního programu v oblasti 
cestovního ruchu. Ing. Kalivoda poskytl základní informace z jednání s MMR, zejména informace 
o navýšení letošní výzvy v oblasti cestovního ruchu o 50 mil. Kč a plánované každoroční alokaci 
do výzvy v hodnotě 500 mil. Kč. M. Adámek (Asociace průvodců ČR) upozornil na připomínkování 
zákona o cestovním ruchu. Z dosavadních jednání vyplývá, že nový zákon o cestovním ruchu 
nebude v dohledné době přijat i přes iniciativy z území, které apelují na jeho přijetí. 
 
3. Podněty a do řešení materiálu pro MMR  
Členové PS Cestovní ruch dostali jako podklad pro jednání návrh souhrnného materiálu 
s připomínkami a náměty k možnému zaměření národního programu pro oblast cestovního ruchu 
Ten obsahoval mj. i tabulku se souhrnnými údaji o rozvojových záměrech z území Pk vzešlých 
z databáze www.rozvoj-pk.cz.  Zároveň byl na turistické oblasti (TO), DSVČ a  KHK Pk zaslán 
dopis radního Živného, který vyzýval k zaslání námětů pro specifikování tohoto programu. K datu 
jednání byly z TO zaslány 4 podněty. V rámci diskuse dále došlo ke shodě o doplnění textu 
v oblasti marketingu a to konkrétně o doplnění potřeby financovat zajišťování statistických dat a 
zdůraznění potřeby podpory veletrhů. Mgr. Horáková předložila podklad, který vznikl na základě 
jednání krajských koordinátorů (tzv. „pavouk“) a obsahuje základní společná témata pro všechny 
kraje. Tento materiál bude odeslán na MMR do 30. 6. 2015 z pozice Asociace krajů ČR. Doplněný 
souhrnný materiál včetně všech podnětů z TO a DSVČ je součástí tohoto zápisu a bude hlavním 
podkladem pro souhrnné stanovisko kraje k této problematice zaslané na MMR.  
Jedním z hlavních podnětů většiny členů bylo také snížení míry spolufinancování. Ing. Kalivoda 
konstatoval, že v této oblasti nelze z MMR očekávat kladné stanovisko.   
V návaznosti na diskuzi o národních zdrojích pro oblast CR a absenci tématu cestovní ruch 
v operačních programech 2014 – 2020 Ing. Kalivoda zdůraznil možnost čerpání financí 
z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, kde jedna z podporovaných oblastí je kulturní 
a přírodní dědictví. 
 
4. Různé – diskuze 
Ing. Zámečník upozornil na problém komunikace s Czech Tourismem, který stanovuje každoroční 
hlavní marketingové téma pro CR velice pozdě. Jednotlivé TO pak nemají dostatek času připravit 
své projekty apod. Téma pro rok 2016 bude Karel IV. Mgr. Horáková získala materiál se 
seznamem „Karlovských“ míst, který zašle na TO. Upozornila také na požadavek Czech Tourismu 
na destinační společnosti do 30. 6. 2015 utvořiti balíčky, výlety apod. v souvislosti s tematikou 
Karel IV. Nicméně doposud neobdržela metodiku, jak by tyto balíčky měly vypadat.  
H. Brýdl (Asociace hotelů a restaurací) vznesl námět ohledně podpory zvýšení míry certifikace 
hotelů a restaurací. V rámci diskuze došlo ke shodě, že snaha řešit tuto problematiku je potřebná 
a členové PS Cestovní ruch diskusi na toto téma vítají. Nicméně je nutné předložit návrh, jak tuto 
podporu nastavit. 
 



Ing. Kalivoda předpokládá jednání PS Cestovní ruch přibližně 2 krát ročně. Další jednání je 
avizováno na podzim 2015. V období mezi jednáními bude docházet k předávání informací 
zejména skrze emailovou poštu. Ing. Kalivoda poděkoval za účast a ukončil jednání PS Cestovní 
ruch. 
 
Veškeré materiály z jednání budou na jednotlivé členy zaslány společně se zápisem. 
 
 
V Pardubicích 7. 7. 2015 
 
Zapsal:  Mgr. Miroslav Smejkal - sekretariát RSK Pk 
 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 
2. Prezentace k Regionální stálé konferenci 
3. Shrnutí hlavních závěrů – připomínky k zaměření národního programu podpory CR 

(součástí tohoto materiálu jsou i jednotlivé náměty TO a DSVČ) 

 


