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Zápis ze 20. jednání Pracovní skupiny cestovního ruchu 
Regionální stálé konference  

 

Název 20. jednání Pracovní skupiny CR při RSK 
Datum 25. března 2022, 10:30-12:30 
Místo Zborovská 11, Praha 5 Smíchov, místnost 3072 / on-line MS Teams 
Účastníci viz prezenční listina   
Přílohy zápisu Prezenční listina 

Prezentace spolku Sv. Ludmila 1100 let 
 

 

Bod č. 1: Úvod 

Předseda PS V. Pošmurný přivítal přítomné členy na dalším jednání a s konstatováním, že je přítomno 
15 členů prohlásil PS usnášeníschopnou.  

 

Bod č. 2: Kontrola předchozích úkolů 

V. Pošmurný seznámil přítomné s programem jednání a hned na úvod účastníky seznámil s plněním 
předešlých úkolů (doplňování tabulky aktuálního stavu vyznačení turistických cílů z území turistických 
destinací).  

 

Bod č. 3: Informace o směrnici SCCR na vydávání stanoviska k žádosti o certifikaci  

Zastupující ředitelka SCCR Lucie Kaiserová přítomné zástupce DM upozornila, že nová směrnice jim 
byla zaslána mailem a upozornila i o změně koordinátorky na SCCR (místo Zuzany Janecké to je nyní 
Linda Dlouhá). Ohledně směrnice – při žádání SCCR o certifikaci žádají oblastní organizace (žádost + 
vymezení turistické oblasti).  

V únoru byly schváleny dotace a v současné době dochází k podepisování smluv.  

V. Pošmurný pochválil rychlost administrace ve schvalování a také role arbitra při řešení sporných 
území. Upozornil na povinnost zakreslovat do mapy i sousední destinačky, aby se co nejvíce předešlo 
případným nesrovnalostem se sousedy. 

 

Bod č. 4: Prezentace spolku Sv. Ludmila 1100 let 

Mgr. Miroslava Janičatová představila činnost spolku. Zmínila nedávné podepsání memoranda o 
spolupráci se Středočeským krajem ve smyslu navazujících projektů poutního turismu (prac. název 
České nebe a Putování ke kořenům). Spolek vznikl už v roce 2015 za účelem 1100. výročí smrti sv. 
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Ludmily v roce 2021. Pro navazující projekty je již oslovily i jiné subjekty (Jihomoravský kraj, 
SMOČR). Činnost spolku je již zavedena i na webu SCCR v záložce „Témata“.  

 

Bod č. 5: Zákon o podpoře cestovního ruchu 

V. Pošmurný na začátku zmínil předešlou schůzku. MMR začalo se sběrem informací, ze kterého 
vznikne návrh věcného zaměření vznikajícího zákona. Plán je, že v roce 2024 by měl jít do Parlamentu 
ČR do fáze schvalování.  

Na úrovni kraje vnikl model v podobě: Středočeský kraj jako zřizovatel krajské destinačky (SCCR), 
která má 3K platformu tuto PS Cestovní ruch pro zpětnou vazbu. Podobně by to mělo být i u oblastní 
úrovni (3K partneři v území) a lokální úrovni.  

L. Kaiserová navrhla ustanovit pracovní skupinu k návrhu zákona a schůzku během dalšího týdne. 
Každá DMO pošle V. Pošmurnému cca 1 A4 s návrhy podoby náplní činností oblastních a krajských 
DO (do 5.4.). Především ale půjde o otázku funkce státu a toku financí. 

G.Keisper navrhl inspirovat se rakouským modelem zákona. P. Hlaváč informoval o tom, že v Rakousku 
je ale zcela jinak nastaven daňový systém. Přeloženou podobu tohoto hornorakouského zákona P. 
Hlaváč zašle členům. 

 

Bod č. 6: Veletrhy cestovního ruchu a další akce 

L. Kaiserová poděkovala všem za účast na Holiday World, v březnu se SCCR účastnila veletrhu v polské 
Wroclavi, v Ostravě a ve Vídni. Dále zmínila další plánované veletrhy (Jablonec, Lysá nad Labem, 
Bratislava, Londýn a Lipsko). SCCR se bude také ve dnech 17. – 21. 8. 2022 prezentovat na festivalu 
Noir Film v Českém Šternberku. 

P. Hlaváč přítomné pozval na akci Lodě na Labi, která se v Nymburku uskuteční 5. – 8. 5.  

V. Pošmurný připomněl letošní otevření vojenského technického muzea v Lešanech 28. 5. (účast 
v řádech 10 tisíc návštěvníků). 

 

Bod č. 7: Informace o zadání tvorby nového dokumentu Program rozvoje cestovního ruchu 2022+ 

L. Kaiserová zmínila přijatou nabídku na zpracování analýzy ve spolupráci s CzechTourismem (termín 
dodání konec července 2022).  

P. Hlaváč vyslovil přání, aby podpora TIC byla v dokumentu řešena samostatně. Podle L. Kaiserové 
toto nelze v národním programu zaručit, nicméně v krajském strategickém dokumentu ano.  
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Bod č. 8: Různé 

L. Kaiserová zmínila jeden z důsledků konfliktu na Ukrajině, a to výpadek ruských turistů. Už proběhlo 
jednání s pí. Bílkovou ze zahraničního zastoupení CzechTourismu v Polsku, a vyzvala přítomné, aby 
Centrálu kontaktovali s jakýmikoliv produkty vhodnými pro polské turisty (tzn. přeloženo buď do 
polštiny nebo do angličtiny). Podle J. Kulhánka se s Poláky plánuje presstrip.  

P. Hlaváč prosazuje, aby provoz TIC byl zařazen do DPH kategorie 10 % (materiály poslány V. 
Pošmurnému). 

V. Pošmurný se zmínil o jednání s akvaparkem v Čestlicích o vybudování nového informačního centra 
(předcovidová roční návštěvnost centra cca 1 mil. návštěvníků, v roce 2021 cca 850 tis.). Samotný 
akvapark centrum provozovat nechce, variantou je tedy i provozování Středočeským krajem (SCCR) 
s odhadovaným ročním provozním rozpočtem cca 6–7 mil Kč. S tím by však byly spojeny i náklady na 
větší množství propagačních a informačních materiálů, což si ze svých rozpočtů DO nemohou dovolit.  

P. Hlaváč vznesl dotaz, jak vypadá spolupráce mezi STČ krajem a letištěm Praha. Jakub Kulhánek 
zmínil podepsané memorandum mezi Prahou. CzerchTousimem, STČ krajem a letištěm, které však 
skončilo s nástupem Covidu. Na podzim 2021 se zrealizovalo jednání k obnově spolupráce, ale zatím 
je to ze strany CzechTourismu bez odpovědi. 

P. Hlaváč se dále zeptal ohledně stavu společných karet mezi Prahou a STČ kraje. J. Kulhánek zajistí 
stav. V. Pošmurný zmínil fakt, že do aktivity se nezapojil NPÚ. 

P. Hlaváč seznámil členy se soutěží Turist Propag, kdy celkem podalo přihlášky 93 subjektů (248 
propagačních materiálů). Vystaveny budou na veletrhu Regiony (21. – 24.4. v Lysé nad Labem). 

J. Kulhánek apeloval na opatrnost při natáčení pro MALL.TV („S Naomi po Česku“) u jednorázových 
akcí (tj. jednou za rok). Lepší by bylo ve spotu upozorňovat i na akce, které probíhají během celé 
sezóny, případně dlouhodobějších akcí. 

Předseda PS přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání PS.  

 

Zápis schválili: 

       
 

                 Václav Pošmurný 
                                                   předseda PS CR při RSK 

 
 

 
  


