Zápis č. 1/21
z 1. zasedání Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje,
které se konalo dne 12. ledna 2021 v 17.00 hodin
v budově KÚ – JK, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Účast:
Přítomni:

Ing. Jiří Fišer
RNDr. Ladislav Havel
Ing. Karel Kratochvíle
Bc. Martin Lobík
Mgr. Radek Pileček
Bc. Jiří Roubíček
Jindřich Soukal
Pavla Šádková
Ing. Milan Zálešák

Omluveni:

PhDr. Ludmila Ourodová

Neomluveni:

-

Hosté: Ing. Jaromír Polášek, Mgr. František Talíř
Program:
1) Schválení programu a úvodní seznámení (řeší Polanský)
2) Fungování komise ve volebním období 2020-2024 – vize, cíle, procesní fungování (řeší Polanský)
3) Termíny a časy schůzí KCR (řeší Polanský)
4) Dotační program Jihočeského kraje (řeší Polanský)
5) Různé

Bod 1) Schválení programu a úvodní seznámení
Schválení programu – předseda T. Polanský představil program
Vzájemné seznámení se členů komise, jejich působnost.
Tomáš Polanský – destinace Českobudějovicko – Hlubocko
Radek Pileček – student geografie, analytik STEM-Mark, zkušenosti s analytikou, správce
kempu po 7 let
Jiří Roubíček – táborsko, podnikatel v cestovním ruchu
Ladislav Havel - představenstvo Hospodářské komory, gesce cestovního ruchu
Martin Lobík – autodoprava, ubytovací služby, předseda Sdružení cestovního ruchu
v Českém Krumlově
Jiří Fišer – zastupitel, člen rady, bývalý starosta Tábora, člen správní rady Toulava
Milan Zálešák – starosta Vyššího Brodu, destinace Lipensko
Jindřich Soukal – komise cestovního ruchu Hluboká n. Vltavou, malá cestovní kancelář
Pavla Šádková – Komise cestovního ruchu ČB

Karel Kratochvíle – ředitel Zemského hřebčince Písek
František Talíř – 1. náměstek hejtmana s gescí cestovního ruchu
Usnesení č. 1/2021/KCR-1
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
schvaluje navržený program.
10/0/0
Bod 2) Fungování komise ve volebním období 2020-2024 – vize, cíle, procesní fungování

Cíl komise:
Pravidelně informovat Radu Jihočeského kraje o fungování a přínosu cestovního ruchu
Motivovat a dohlížet nad realizací strategických projektů – investice, financování, naplňování
strategie, atp.
Obhájit smysluplnost vložených financí z rozpočtu Jihočeského kraje
Komunikovat skrze politické kluby a prosazovat myšlenky a data tímto směrem v ohledu na
to, že práva komise k doporučování Radě Jčk jsou minimální.
Předseda komise (T. Polanský) a náměstek hejtmana (F. Talíř) musí být informováni o tom,
kdo jedná a vystupuje jménem komise před zahájením eventuálního jednání.
Tzn. hlavní úkol = předat kvalifikované informace pro rozhodování za účelem zlepšení
postavení cestovního ruchu
Každý člen komise (11 členů) by měl být garantem rozvoje některých z témat.
Témata komise:
Investice – Jindřich Soukal, Jiří Fišer
- Projekty kraje a jejich posun
- Investiční projekty v rámci destinací
- Výstupy:
o plán vč. časové harmonogramu podle měst/destinací
(investice 0,5 – 100 mio)
o Investiční rozvoj destinací
Vzdělávání – Ladislav Havel, Karel Kratochvíle
- Zabývat se podobou „Formálního“ a „Profesního“ vzdělávání
- Formální: Školy – praxe, učni, osnovy…
o Spolupráce s odborem školství
- Profesní: Akce a podpora podnikatelů v CR

Marketing & Prezentace – Radek Pileček, Milan Zálešák

-

Představení PR plánů JCCR a DS
Vyhodnocování plnění každé 4 měsíce
o Předávat reporty Radě kraje
o Přepočítat přínos cestovního ruchu na finance – vložené/získané

Eventy – Jiří Roubíček, Pavla Šádková
- Podporované eventy v rámci grantů
o Termíny
o Částky
- Významné akce – podpora mimo grantový program
- Záštita – přehled významných akcí v destinacích
- Přehled akcí v kraji -> vypracovat a aktualizovat přehled eventů, které v kraji
máme, které bychom zde chtěli mít a v jakých termínech (může na to navazovat
dotační politika, atp.)
Dotační politika – Martin Lobík, Ludmila Ourodová
- Propojeno s:
o Eventy
o Fungování JCCR a DS
o Přínos prezentace
- KDE: MMR, praxe v okolí, inspirace fungování
Fungování JCCR, DS – pan předseda T. Polanský, pan náměstek F.Talíř
- Podoba strategie a vize fungování managementu cestovního ruchu
- Naplňování koncepce
- Obsah činnosti do reportu pro RK
- Plnit podmínky v dotační žádosti/certifikace: odevzdat plnění marketingového
plánu (každé 4 měsíce)
Ostatní:
Spolupráce s komisí kulturní – organizace zřizované krajem (ZOO, Muzeum,…)
Spolupráce a vazba na Regionální stálou konferenci (kolegium)
Spolupráce městské komise.

Rozdělení kompetencí dle jednotlivých oblastí
Investice: Jindřich Soukal, Jiří Fišer
Vzdělávání: Ladislav Havel, Karel Kratochvíle
Marketing: Radek Pileček, Milan Zálešák
Eventy: Jiří Roubíček, Pavla Šádková
Dotační politika: Martin Lobík, Ludmila Ourodová
Fungování JCCR/DS: T. Polanský, F. Talíř
Diskuse:

Pan předseda představil vizi komise jako poradního proaktivního orgánu, pléduje pro snahu
o konsensus. Pokud někdo bude chtít jednat jménem komise, měl by o tom informovat
předsedu i náměstka.
Představa o činnosti – rozvoj cestovního ruchu, podpora vzdělávání, důraz na výuku
němčiny, podpora marketingu – spolupráce s JCCR, s destinacemi, podpora podnikatelů,
diskuse o typu turistů, které bychom v kraji chtěli. Měli bychom být schopni předložit jasná
podpůrná data pro cestovní ruch. Měli bychom se bavit i o eventech, znát termíny
podporovaných akcí, udělat si analýzu jaký typ eventů tu máme, jaký bychom chtěli
podporovat. Budeme se zajímat i o dobrou praxi z okolí, měli bychom analyzovat též
marketingové plány destinací. Je důležitá též spolupráce s kulturní komisí, také spolupráce
s Regionální stálou konferencí. Bylo by dobré též spolupracovat s komisemi měst.
Usnesení č. 2/2021/KCR-1
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
souhlasí s uvedeným plánem činnosti.
10/0/0
Bod 3) Termíny a časy schůzí KCR
Počet setkání a kdy?
-

Termín: ideálně aby bylo alespoň 7 dní do rady
Ideálně 1x za 2 měsíce, případně dle potřeby častěji
Stálým hostem by měl být náměstek F. Talíř a ředitel JCCR J. Polášek, na vědomí
Radě JčK.
Vyřešit vhodné termíny a časy začátků (Rada JčK musí odsouhlasit plán na
pololetí)
Návrh setkání:
o 1. setkání – interní seznámení na JčK (viz pozvánka na 12.1.2021)
o 2. setkání – externí seznámení na JCCR v Českých Budějovicích
o 3. setkání – výjezdní exkurze Rakousko (Komise + JCCR) – dle situace
(začátek června)
o 4. setkání – se zástupci komisí cr měst
o 5. setkání – setkání v rámci Regionální stálé konference
o 6. setkání -

Diskuse: T. Polanský představil návrhy setkání, cca jednou za 2 měsíce. Výjezdní exkurze –
pan L. Havel je připraven spolupracovat co se programu týká.
Regionální stálá konference – pan ředitel JCCR představil tento orgán – řeší se napříč kraji
různá témata, má pracovní skupinu též pro cestovní ruch, měli by tam být zástupci organizací
působících v cestovním ruchu na území kraje.
Pan K. Kratochvíle – příští zasedání by mohly být v době úředních hodin kraje.
Návrh – úterý 13:00

Jaromír Polášek: Marketingová koncepce od JCCR by měla být hotova do pátku 15.1.2021.
Další zasedání proběhne 23. 2. 2021 v budově JCCR + následující termín bude stanoven
vždy na jednání komise.
Termíny rady 28.1., 18.2., 25.2.,4.3.,25.3.,8.4.,15.4.6.5.,13.5.,3.6.,
Bod 4) Dotační program Jihočeského kraje
Byla zaslána podoba návrhu pravidel dotačního programu, kterou bude projednána radou
Jihočeského kraje.
Velkou změnou je očekávaný počet podporovaných certifikovaných destinací – místo 11 je 9
subjektů, což by mohlo pomoci zefektivnit vynaložení financí na podporu cestovního ruchu.
Zároveň mají destinace možnost získat vyšší finanční podporu, po které byla poptávka.
Diskuse: Dotační program se změnil – odpadly startupy; do budoucna devět podporovaných
destinačních oblastí. J. Polášek: v roce 2015 identifikováno 11 turistických oblastí (TO), pro
letošek vzhledem ke snížení rozpočtu dojde k eliminaci dvou TO – kritéria: potenciál území +
dosavadní práce TO. Oblasti obodovány, sestaven žebříček. F. Talíř: není z toho nadšen,
dohoda na tento rok je o redukci a rozdělení oblastí mezi ty, které budou zachovány. L.
Havel: rychlé řešení nemusí být dobré řešení, je třeba se o tom důkladně bavit, jedná se o
těžké rozhodnutí. J. Fišer: neměl by to být trest pro TO, ale výsledek nějaké dohody, klidného
jednání, věcných argumentů, nemělo by se to pojmout direktivně. J. Roubíček: objel všechny
TO, byl překvapen, jak je každá ta TO odlišná, i z hlediska financování – proč se nezachová
všech 11 a nenechají se ty TO, aby si nalezly financování těch manažerů? L. Havel: cestovní
ruch se řídí zespoda, ale musí to být zastřešeno a řízeno – tedy dohoda, jací dva manažeři
nadále nebudou financováni.
J. Polášek: od 1. ledna máme o 2 místa méně, abych zrušil ta dvě místa tak musím odebrat
certifikaci těm dvěma TO, žel se to ani nedá řešit zkrácením financí – bylo by to proti
zákoníku práce. Jako zřizovatel dostalo JCCR za úkol zrušit dvě místa, tedy to zadání musí
splnit. Pokud bude chtít jít ta organizace dál, samozřejmě může, ale finančně nebude moct
čerpat ani od kraje, ani od státu. Kompromis v souladu s novou koncepcí CR pojede v úpravě
pravidel pro TO.
R. Pileček: jak to bude s územím zrušených TO? J. Polášek: ano, nemělo by dojít k tomu, že
by vzniklo bílé místo. Obce mají usnesení, mohou se usnést na tom, do jaké TO budou patřit.
K. Kratochvíle: příště mít podklady, abychom měli přehled, o čem jednáme.
M. Lobík: může nyní po pěti letech proběhnout revize, v tom je to pozitivní. Je tu nějaká
naděje, že tam může až bude líp vzniknout destinačka znova?
J. Roubíček: šlo by udělat zasedání spolu s manažery TO, abychom věděli, co která dělá?
J. Soukal: je třeba též vysvětlovat kolegům a občanům, že investice do CR je několikanásobně
návratná záležitost. F. Talíř: bude rád za spolupráci s komisí.
M. Zálešák: pokud se nedohodnou ty dvě destinačky, pak se ten systém zhroutí a byla by to
škoda, protože jsme příkladem pro celou republiku. J. Polášek: pokud by měl rozpočtově
systém klesat, je to dlouhodobě neudržitelné. TO vznikaly tak, aby se též vzájemně

domluvily. Na příštím zasedání by bylo dobré jít do hloubky toho systému a okolností jeho
vzniku. Je tu také velký event Travelcon.
L. Havel: Prácheňsko a Pošumaví jedna z prvních, 100 obcí v JČK a 100 obcí v PLK – jakmile se
to jednou zruší, obnova je dost složitá – usnesení zastupitelstev… Nekompetence MMR
v oblasti cestovního ruchu je něco, co nás dlouhodobě trápí, musíme si však pomoci sami.
T. Polanský: v řadě věcí se shodujeme, je třeba to prodiskutovat, abychom to mohli předat
dále, také se, jak poznamenal pan J. Polášek, aktivně podílet na diskusi o zákonu o CR.
Dotační program: P. Šádková: plánovaná hodnota? – J. Polášek: je to orientační hodnota. P.
Šádková: harmonogram přípravy a realizace – termín podávání žádostí jen 14 dní? J. Polášek:
na podzim vychází kalendář vyhlašovaných programů, řada žadatelů tedy ví včas dopředu. P.
Šádková: dodat v bodu 3 k CD též další média? J. Polášek: jedná se o TO, všechny mají CD
mechaniku a na CD je vidět, že na něj byl vyhotoven zápis. J. Roubíček: z jakého důvodu
dostávají TO peníze na rok 2021 v červnu 2021? J. Polášek: žel se to váže na rozpočet kraje,
který je schvalován v prosinci, J. Polášek usiluje o to, aby DP byl schvalován již v první vlně,
podle nastavení dotační politiky to zatím nejde, bude snaha se v tom posunout. F. Talíř:
hledáme možnosti, jak nastavit víceleté financování a alespoň částečná jistota pro ty
organizace. J. Fišer: do jaké míry je tento program zasažen krácením rozpočtu? J. Polášek: o
půl milionu navýšená alokace, prakticky dojde k navýšení TO (díky zrušení prakticky
nečerpaných start-upů).
Podpora 9 destinačních oblastí, určité navýšení jejich aktivit.
Usnesení č. 3/2021/KCR-1
Komise souhlasí se zněním finální podoby pravidel dotačního programu cestovního ruchu.
10/0/0
Bod 5) Různé
-

-

-

-

jakmile bude pracovní verze koncepce, bude zaslána k připomínkování členům
komise. Bude představena na dalším zasedání na centrále. Podobně budou též
další materiály předkládány před jednáním Rady
studie potenciálních investic – materiál pro TO
https://view.publitas.com/publikace/potencial-cestovniho-ruchu-v-lokaliteceskobudejovicko-hlubocko/page/1 (další dokumenty k nalezení zde:
https://www.cb-hl.cz/media-banka/publikace)
Doporučení T. Polanského: podívat se na web JCCR - https://www.jccr.cz
Restart v rámci Budějce-Hluboká: dala se lidem možnost získat slevu na ubytování
v hotelích – bude snaha pozvat v rámci kampaně lidi do kraje, možnost se
k destinaci ČB-HL přidat; L. Havel: alokace není známá? T. Polanský: podle
schválených financí zastupitelstvy – ČB 1 milion, Hluboká 400 tis.; L. Havel:
distribuce časová špatně, jinak perfektní; J. Polášek: lidi letos pojedou opět pryč,
loni objevili republiku x P. Šádková: lidi si už dnes rezervují léto tady
J. Soukal: optimismus a nastavení loňské kampaně mělo ohromnou sílu

-

-

F. Talíř: dveře otevřené, bude rád za každý podnět a každou zpětnou vazbu;
politicky podporuje spolupráci v CR přeshraniční jak vnitrostátně, tak například
s Rakouskem
K. Kratochvíle – bylo by možnost zaslat kontakty na ostatní? Jednomyslně pro.
KK: v letošním roce 210 let od vzniku zemského hřebčince v Písku.

Jednání bylo ukončeno v 18:45 hodin.
V Č. Budějovicích dne 12. 1. 2021
Zapsal:

Mgr. Jan Martínek

Ověřovatel:

Mgr. Tomáš Polanský

Poznámky k fungování komisí:

§ 80
Komise
(1) Rada zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a
náměty předkládají komise radě.
(2) Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
(3) Komise je ze své činnosti odpovědna radě.

Rámcové úkoly Komise pro cestovní ruch:
projednává „Pravidla“ dotačních programů v cestovním ruchu, seznamuje se s návrhy
hodnotících komisí
projednává informace o koncepcích v oblasti cestovního ruchu a zřizovaných organizací kraje
v oblasti
plní další úkoly, kterými ji pověří rada kraje.

