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Zápis z 15. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 
 

Název 15. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 

Datum 23. 10. 2019, 13:00 – 15:00 hod 

Místo Zasedací místnost SCCR, Praha 1 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu Prezenční listina 

 

Bod č. 1 - Úvod  

Pan předseda V. Pošmurný zahájil jednání a přivítal členy PS na 15. jednání pracovní skupiny a seznámil 

členy s programem jednání, K programu nebyly předloženy žádné připomínky.  

Jednání se zúčastnilo 11 členů ze 16, jednání je usnášeníschopné.  

 
Bod č. 2 – Změny ve složení PS Cestovní ruch 
 
V. Pošmurný informoval o nově jmenovaných členech PS: 

Organizace Nový zástupce Původní zástupce Důvod 
Český Ráj Jitka Kořínková Blanka Nedvědická Pí. Nedvědická se 

nadále již jen 
Geoparku český Ráj 

KÚSk Lucie Kaiserová Marta Višťiaková Žádost Odboru 
Regionálního rozvoje 

SCCR Mgr. Zuzana Vojtová Markéta Wernerová Nová ředitelka SCCR 
Kraj blanických rytířů Mgr. Jana Špačková Xx Žádost předsedy Kraje 

blanických rytířů. 
 
Bod č. 3 - Kontrola plnění úkolů z minulých jednání 
- na minulém jednání nebyly žádné úkoly zadány 
 
Bod č. 4 – Stav Organizací Destinačních managementů (DM) 

V. Pošmurný představil přehled aktuálně certifikovaných DM – viz příloha č. 1 zápisu. 

Z. Vojtová 

- přivítala rovněž členy PS, jako nová ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu (SCCR), 

- SCCR je již certifikována 

- Informovala o roli SCCR při certifikaci jednotlivých organizací DM 

V. Pošmurný – je třeba při recertifikaci nové usnesení Zastupitelstev jednotlivých obcí? 

Z. Vojtová – nová usnesení nejsou nutná 
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Š. Barešová – je třeba při recertifikaci dokládat všechny podklady, které již byly doloženy při původní 

certifikaci? 

Z. Vojtová – není třeba, pokud se obce ve sdružení nemění. 

Š. Barešová – proběhla informace, že další certifikace by měla být na 3 roky. 

L. Gordoň – Brdy jsou v procesu certifikace, žádost bude podána k 30.6.2020 

Š. Barešová  

- Kladensko – Slánsko má zájem utvořit vlastní turistickou oblast. 

- Dotázala se, zdali má kraj jiná pravidla pro certifikaci DM 

L. Kaiserová – DMO musí doložit usnesením Zastupitelstev zapojení min. 20 obcí (nemusí na sebe 

navazovat), pravidla se ale časem mohou změnit. – předpokládá se zpřísnění 

Š. Barešová – pro certifikaci by měla být vyžadována všechna pravidla požadovaná MMR. 

Usnesení: pracovní skupina CR doporučuje Středočeské centrále cestovního ruchu jako garantovi 

vydávání stanoviska k žádosti o certifikaci oblastní Organizace destinačního managementu začlenit do 

požadavku na minimální splněné požadavky mimo kritéria minimální rozlohy 20 obcí (doloženého 

souhlasy zastupitelstev, kdy území na sebe nemusí navazovat) také doložení splnění kritéria 

minimálního počtu lůžek a minimálního počtu přenocování (dle pravidel certifikace) doložených daty 

z Českého statistického úřadu pro předpokládané území turistické oblasti. Toto také doporučuje 

k projednání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. 

Bod č. 4 - SCCR – certifikovaný DMO na území kraje – směřování v roce 2020 

Z. Vojtová  

- Chce se zaměřit hlavně na činnost DM + oblast lidských zdrojů, dále potom na filmovou kancelář 

a provozování areálu Vrchbělá a rozhledny Čížovka 

- Klade důraz na komunikaci mezi aktéry, 

- Nelze vytvářet hranice pro turisty, jednotlivé turistické oblasti a lokality by měly vzájemně turisty 

sdílet, 

- Snaha o vytvoření značky „Střední Čechy“ (SČK) 

- Snaha motivovat návštěvníky Prahy k návštěvě SČK 

- SČK je královský region (vysoká koncentrace královských měst, cest, sídel apod.) 

- Spolupráce s ostatními regiony na jednotlivých projektech (např. Labe) 

- Plánování úprav struktury webu, jazykové mutace, webová platforma pro partnery, 
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- Účast na veletrzích 

Š. Barešová – dotázala se na podmínky účasti jednotlivých oblastí na stánku SCCR v rámci veletrhu 

Holiday World 

Z. Vojtová – účast destinací (funkčních) se předpokládá 

V. Pošmurný – dotázal se na definici funkčního DM 

Z. Vojtová – počítá se s účastí např. DM Brdy (Podbrdsko), Berounsko/Křivoklátsko, Posázaví, Kraj 

blanických rytířů, Toulava, Kutnohorsko 

L. Kaiserová – na Komisi pro cestovní ruch při AKČR se diskutovala možnost společného stánku při 

AKČR na veletrhu Region Tour 

Z. Vojtová – vybídla členy PS ke spolupráci na plnění webu centralbohemi.cz 

P. Bureš –  podal informaci o plánované akci NPÚ + FOIBOS BOOKS s.r.o. + Středočeského kraje     – 

Dny lidové architektury Středočeského kraje 2019 v Muzeu lidových staveb v Kouřimi, 18. července 

2020, kde bude současně prezentována nová publikace Lidové stavby Středočeského kraje 

Š. Barešová  

- podala informaci o stavbě Krčínovy cyklostezky (Sedlčany – Sedlec Prčice), 5.11.2019 bude 

předáno staveniště, alce je financována z prostředků SFDI, 

- Toulava bude mít 1. Certifikovanou turistickou stezku (z celkového počtu 16) „Stezka podíl 

Lužnice, podmínky certifikace: min. 50 km délky, 80 % po nezpevněných cestách, služby apod. 

Bod č. 5 - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 2014–2020, podpora 

cestovního ruchu v novém programovém období EU 2021+ 

V. Pošmurný  

- omluvil zástupce MMR, z časových důvodů se nemohli zúčastnit, 

- MMR neplánuje nic nového, program bude obdobný jako v roce 2019 s termínem vyhlášení 

v listopadu 2019 

- V novém programovém období EU 2021+ navrhuje MMR zařadit do IROP 2021–2027 i podporu 

cestovního ruchu, resp. veřejné infrastruktury a obnovy kulturních památek; je závislé na 

projednání s EK, - viz prezentace MMR v příloze č. 2 k zápisu 

 

 

Bod č. 6 - Dotační programy Středočeského kraje do oblasti cestovního ruchu 2020 
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L. Kaiserová 

- 2 programy 

o Podpora DM (alokace 3,5 mil. Kč) 

o Podpora Informačních center (alokace 1,2 mil. Kč, Výzva do 17. 2. 2020) 

- Programy jsou připraveny v návrhu, vyhlášení je plánováno na leden 2020, výzvy od 13.1.2020 

 

 

Přílohy: 

1. Přehled certifikovaných oblastních organizací destinačního managementu v SČK 

2. Prezentace IROP 2 

3. Prezenční listina 

 

 

Zápis schválil:   

Dne       15. 11. 2019       

 

         předseda pracovní skupiny 

 

 

 

 


