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Zápis z 16. jednání Pracovní skupiny cestovního ruchu 
Regionální stálé konference  

 

Název 16. jednání Pracovní skupiny CR při RSK 
Datum 15. června 2021, 14:00-16:40 
Místo SCCR – zasedací místnost 
Účastníci viz prezenční listina   
Přílohy zápisu Prezenční listina 

Prezentace SCCR 
Seznam členů PS CR při RSK 

 

Bod č. 1: Úvod 

Pan Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Mgr. Václav Švenda přivítal všechny 
přítomné a zahájil jednání PS. Před dalším bodem jednání předal slovo J. Kubišovi. 

Jiří Kubiš seznámil přítomné se stavem PS po reorganizaci PS usnesením RSK z 22.6.2020 a 
s aktivitami PS s ohledem na její začlenění do struktury Regionální stálé konference. V Programu 
rozvoje cestovního ruchu 2018-2023 je v opatření 2.2. Zkvalitnění informačních toků, koordinace aktivit 
a kooperace aktérů v cestovním ruchu v kraji v rámci Aktivity 1 definováno, že pracovní skupina pro 
cestovní ruch Regionální stálé konference Středočeského kraje je 3K platformou na úrovni krajské 
DMO. 

Dále konstatoval, že je přítomno 13 členů z 18 a PS je tedy usnášeníschopná. 

Bod č. 2: Představení jednotlivých členů PS po jejich obměně  

Jiří Kubiš představil jednotlivé členy PS – aktuální počet 18. Jako podklad pro jednání byl zaslán seznam 
členů a jejich zástupců. DMO Kraj Blanických rytířů avizoval změnu v zastupující osobě od 1. 8. 2021. 
Také u DMO Polabí a Pojizeří bude projednáno nominování prioritního zástupce.  

 

Bod č. 3: Volba nového předsedy a místopředsedy Pracovní skupiny  

Nominace ze strany Radního pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu: 
i. Předseda Václav Pošmurný (Posázaví) 

ii. Místopředseda Mgr. Václav Švenda (Radní Středočeského kraje) 
 
Vzhledem k tomu, že nebyly navrženy jiné nominace, navrhl J. Kubiš hlasovat oba návrhy společně, 
nikdo nebyl proti. 
 
Hlasování: Pro: 13, Proti:0, Zdržuji se: 0, předsedou byl schválen Václav Pošmurný (DMO 
Posázaví) místopředsedou Václav Švenda (Středočeský kraj) 
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Nově zvolený předseda navrhl zařazení Asociace turistických informačních center – Středočeské 
sekce a DMO Kladensko-Slánsko mezi stálé členy Pracovní skupiny. 

Hlasování: Pro: 13, Proti:0, Zdržuji se: 0, ATIC ČR a DMO Kladensko-Slánsko byly přijati jako 
členové PS – aktuální stav počtu členů - 20 

Následně se ujal řízení jednání nově zvolený předseda PS. 

Bod č. 4: Aktuální stav oblastních a lokálních organizací destinačního managementu na území 
kraje 

Turistické oblasti 

• Toulava – certifikována 28.06.2018 a již dvakrát recertifikována 
• Český ráj – certifikován 31.10.2018 a již recertifikován 
• Kraj Blanických rytířů – certifikován 10.10.2019 a již recertifikován 
• Berounsko – certifikováno 09.03.2021 
• Kutnohorsko a Kolínsko – certifikováno 09.03.2021 
• Polabí a Pojizeří – certifikováno 09.03.2021 
• Posázaví – certifikováno 09.03.2021 
• Brdy a Podbrdsko – necertifikováno 
• Mělnicko a Kokořínsko – necertifikováno 
• Kladensko a Slánsko – necertifikováno 

 
Jako podklad pro jednání byla zaslána orientační mapa turistických oblastí s definovanými problémy 
území: 

• TO Berounsko a TO Kladensko-Slánsko v oblasti části území ORP Kladno – ze strany DMO 
Kladensko-Slánsko deklarována dohoda obou TO. 

• TO Posázaví a TO Kraj blanických rytířů – obce Tichonice, Radošovice, Slověnice a Libež. 
Ze strany DMO Posázaví deklarován problém v rámci obce Tichonice, kdy jejich „odtržením“ 
dochází k nehomogenitě území podél řeky Sázavy a ztráta vazby na Městys Kácov, který je 
výchozím místem vodácké turistky Posázaví a kde jsou významní partneři DMO. 
Mgr. Jana Špačková (Kraj blanických rytířů) uvedla, že KBR má s obcemi Tichonice, Libež, 
Slověnice a Radošovice platné partnerské smlouvy, vycházející s usnesení zastupitelstev 
daných obcí. Obce jsou součástí ORP Vlašim a MAS Blaník – s MAS Blaník má KBR též 
platnou partnerskou smlouvu. KBR mána území těchto obcí vytvořené funkční partnerské 
vazby. Pošmurný doplnil informaci, že danou problematiku již konzultují s CzechTourismem. 

ÚKOL: pro DMO: zaslat připomínky k mapě turistických oblastí = její aktualizace ve vazbě na 
dohody mezi územími.  
Termín – do 31. srpna 2021 – následně jako podklad pro jednání PS 

Turistické lokality 

• Elbiana – v rámci TO Polabí a Pojizeří (Milovice) – certifikována 22. 10. 2020 ze strany 
SCCR 

• Pruh Polabí / Král Jiří – v rámci TO Polabí a Pojizeří (Poděbrady) – žádost o certifikaci na TO 
– na jednání bylo ze strany DMO Polabí a Pojizeří prezentováno vydané záporné stanovisko 
k certifikace lokální DMO. V rámci diskuse byl ze strany předsedy PS, zástupce Českého ráje 
a Toulavy definována rizika takového rozhodnutí, vyjádření nedefinuje rozpory s certifikací, 
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což je proti pravidlům certifikace. Ze strany lokální DMO byly deklarovány kroky proti 
zápornému stanovisku. 

 

Bod č. 5: Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (MMR) – nominace členů 
zapojených do hodnocení projektů, informace o provedeném hodnocení  

V minulých kolech hodnocení zpracovávali posudky za PS Štěpánka Barešová (DMO Toulava) a 
Pavel Hlaváč (ATIC ČR). Proběhla diskuse o úkolech hodnotitelů – posouzení vazby projektových 
žádostí na Strategii rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje. 
 
Nominace: Štěpánka Barešová a Pavel Hlaváč 
 
Hlasování: Pro: 15, Proti:0, Zdržuji se: 2, byli schváleni hodnotitelé pro NPPCR 
 
Bod č. 6: Informační systém projektových záměrů (ISPZ) a jeho aktuální využití pro mapování 
projektů cestovního ruchu, které chce MMR využít pro nastavování Národního programu 
podpory cestovního ruchu a informace o podpoře aktivit cestovního ruchu z fondů EU v období 
2021+. 
 
J. Kubiš informoval o centrální databázi projektů, resp. Informačním systému projektových záměrů, 
který vytváří MMR. Spuštění systému provázejí počáteční technické potíže. Po jejich odstranění bude 
využit mimo jiné i pro sběr projektů v oblasti cestovního ruchu pro nastavení Národního programu 
podpory cestovního ruchu v regionech a zaměření výzev nových operačních programů. Sběr projektů 
by měl proběhnout do konce července 2021. Za tímto účelem ze strany kraje budou DM proškoleny a 
vyzvány ke spolupráci. 
 
Bod č. 7: Informace o udělení titulu Národního geoparku Barrandien ministrem MŽP ČR  
 
https://geoparkbarrandien.cz 
Geopark Barrandien, organizační složka Ekologického centra Orlov, o.p.s. 
L. Gardoň prezentoval okolnosti založení a náročnost celého procesu. Zároveň deklaroval další snahy 
o zvýšení statutu geoparku na geopark UNESCO. 
 
Bod č. 8: Seznámení s podporou cestovního ruchu Středočeským krajem v souvislosti 
s koronavirem „COVID-19“ 
Mgr. Lucie Kaiserová (Středočeský kraj) informovala o 2. výzvě v rámci Programu na podporu 
rozvoje organizace pro destinační management v roce 2020, Středočeském fondu rozvoje doprovodné 
infrastruktury a voucherech pro zaměstnance krajského úřadu na služby v oblasti cestovního ruchu. 
Zuzana Janetzká (SCCR) prezentovala aktivity na úrovni SCCR ve vazbě na podporu restartu turismu 
ve Středočeském kraji. 
Podrobnosti viz prezentace, která je přílohou zápisu. 
 
 
Bod č. 9: Představení Marketingového plánu SCCR na rok 2021. 
Zastupující ředitel SCCR Marek Černoch a Jakub Kulhánek (SCCR) prezentovali připravované 
aktivity. 
Podrobnosti viz prezentace, která je přílohou zápisu. 
 
V. Švenda  

- vyzval zástupce DMO ke spolupráci v rámci komunikačních témat. 
- vyzval SCCR k rozeslání materiálů v Pdf na všechna IC a DMO 
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Š. Barešová  
- požádala o koordinaci v edičních plánech a návrzích propagačních materiálů, jelikož vznikají 

duplicity, 
- kritizovala nezařazení Toulavy do materiálu Cyklovýletů 

 
K. Pešatová 

- informovala o přípravě tištěných materiálů k lidové architektuře a k poutním místům v SČK 
- podpořila návrh na koordinaci editačních plánů jednotlivých aktérů ve SČK 
- doporučila dělat víceleté ediční plány, např. příspěvkové organizace v kultuře dělají 3leté 

ediční plány 
 
J. Kořínková – dohoda na společném postupu v editačních plánech by byla přelomová a pozitivním 
krokem  
 
P. Hlaváč 

- v IC je největší poptávka po trhacích mapách 
 
P. Bureš – představil novou publikaci Lidové stavby SČK 
 
M. Černoch 

- představil nového zaměstnance SCCR – Zuzanu Janetzkou, která bude styčnou osobou 
(krajskou koordinátorkou) pro DMO 

- apeloval na včasnou přípravu propagačních materiálů za DMO, nejpozději do podzimu 
 
ÚKOL: ze strany DMO připravit ediční plány pro jednotlivé turistické oblasti a 
akční/marketingové plány za jednotlivé turistické oblasti. Následně bude sumarizováno a 
zasláno jako podklad pro podzimní jednání PS ČR, kdy bude hlavním bodem projednání 
marketingového plánu SCCR na rok 2022 
Termín: do 31. srpna 2021 
 
ÚKOL: předseda – svolat on-line setkání zájemců z DMO nad konzultací tiskových podkladů 
Odborem kultury připravovaných propagačních materiálů – vedení jednání Mgr. Kateřina 
Pešatová 
Termín: okamžitě 
 
Bod č. 10: Diskuse a různé  
 
Posázaví (Pošmurný) – diskuse nad požadavky k vydání souhlasného stanoviska pro turistické 
oblasti a turistické lokality (tam kde neexistuje DMO turistické oblasti) v rámci certifikace DMO 

• Pro jednání byl zaslán návrh možné úpravy pravidel vydávání kladného stanoviska k žádosti o 
certifikace v rámci Kategorizace DMO ze strany SCCR. 

• Revize současného stavu převodem rozhodování na úroveň SCCR (dle metodiky 
CzechTourism) bez nutnosti schvalování 

• Zjednodušení aktuálního systému 
• V okolních krajích nejsou definována pravidla a vše je posuzováno v úrovni spolupráce 

krajské DMO s oblastními organizacemi 
• K 1. 7. 2021 budou ze strany Czech Tourism definována aktuální národní pravidla 
• Povinnost úředníků kontrolovat všechny dodané podklady 
• Stanovisko by mělo definovat existenci a funkčnost DMO 
• Štěpánka Barešová zastupuje Sdružení turistických oblastí (STO) v certifikační komisi 

 
Š. Barešová – vyzvala ke zjednodušení žádosti o certifikaci 
K. Pešatová – vyzvala PS k návrhu na zjednodušení formuláře žádosti 
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ÚKOL: Štěpánka Barešová (DMO Toulava) připraví návrh nových pravidel /návrh řešení 
vydávání stanoviska SCCR pro oblastní DMO a lokální DMO, které nejsou součástí turistické 
oblasti – termín do konce srpna 2021 jako podklad pro podzimní jednání PS 
Termín: do 31. srpna 2021 
 
 
Posázaví (Pošmurný) – diskuse nad formou podpory činnosti destinačních společností 
Návrh na přechod od dotace k nákupu služeb (od SCCR) – v rámci diskuse byly definovány problémy, 
které je třeba řešit – vazba na zadávání veřejných zakázek, nedovolená veřejná podpora, složitost a 
zbytečné přílohy dotačního programu pro DMO, kontrola plnění splněných úkolů. 
 
Š. Barešová vyjádřila nespokojenost s neposkytnutím informací o možnosti čerpat finanční prostředky 
na koordinátora DMO, vyzvala k férovému přístupu. 
 
L. Gardoň – doporučil dlouhodobější smlouvy s DMO (např. na 6 let) v zájmu stabilizace činnosti 
DMO 
 
J. Kořínková – dotázala se na možnost spolupráce se SCCR v oblasti kampaně proti odpadkům a 
dalším negativním jevům spojeným s turismem (např. WC v Ráji) 
 
K problematice aktuálního využití finančních prostředků ze strany DMO alokovaných na úrovni 
SCCR na 0,5 úvazku pro DMO proběhne 17. 6. 2021 jednání na úrovni Radní StK a ředitel SCCR, ze 
kterého vzejde návrh možného řešení, který bude zaslán na certifikované DMO. 
 
V září na jednání PS bude ve vazbě na přípravu rozpočtu projednán návrh podpory/vztahu mezi 
Středočeským krajem – SCCR – oblastní DMO – lokální DMO a financování aktivit DMO a pokrytí 
nákladů spojených s plněním „úkolů“ v rámci hierarchie 
 
Podpora činnosti DMO je definována v Programu rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji 
2018–2023 Opatření 2.1 vytvoření systému organizace cestovního ruchu, jeho podpora a rozvoj na 
území kraje ve vazbě na rajonizaci v Aktivitě 4 - Stabilně podporovat činnost oblastních organizací 
cestovního ruchu v kraji. 
 
ÚKOL: předseda a místopředseda – připravit návrh řešení financování podpory aktivit DMO 
Termín: do 31. srpna 2021 
 
Hlaváč (ATIC ČR) – diskuse nad podporou činnosti certifikovaných turistických informačních 
center 
L. Kaiserová – informovala o proběhlé podpoře IC Středočeským krajem (alokace 1,5 mil. Kč, 2 
tématická zadání, převis žádostí v rámci vyhlášené výzvy) 
 
G. Keijsper – IC Mladá Boleslav žádá každý rok, pokaždé dokládá ty samé dokumenty, což je značná 
administrativní zátěž 
 
K. Pešatová – informovala o probíhající digitalizaci agend na krajském úřadě 
 
ÚKOL: P. Hlaváč připraví návrhy na úpravu podmínek programu na podporu IC 
Termín: do 31. srpna 2021 
 
Posázaví (Pošmurný) – dotační programy na podporu služeb a zázemí cestovního ruchu 

MMR – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech – čeká se na verifikaci od EU 
na prodloužení programu (současný do 2020) 

• Marketingové aktivity v cestovním ruchu – vyhlášení v červnu 2021 
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• Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu – předpoklad vyhlášení 
v říjnu 2021 

Středočeský kraj 
• Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury – zatím není jasné, zda bude vyhlášen 
• Program na podporu turistických informačních center Středočeského kraje – v řešení 

návrh tematické změny na 2022, sloučení do jedné žádosti 
EU – IROP 2021–2027 

• Přímé žádosti 
• Projekty zařazené do ITI Pražské metropolitní oblasti 
• Projekty v souladu se strategiemi MAS 

 

 

V. Švenda – Propagace festivalu Středočeské kulturní léto – prosba na propagaci akcí v rámci 
festivalu ze strany DMO a TIC 

ÚKOL: SCCR – zaslat podklady v PDF na DMO k distribuci propagace na TIC a zveřejnění 
v informačních kanálech DMO 
Termín – co nejdříve 

 

Předseda PS přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání PS. 

Zápis schválili: 

          Václav Pošmurný  
                                                   předseda PS CR při RSK 

 
 

 
 

                                                                                            Mgr. Václav Švenda 
          místopředseda PS CR při RSK   


