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Záznam z jednání pracovní skupiny Cestovní ruch při RSK KHK 

 

Datum a místo konání:  

7. března 2017, od 9:00 hod., zasedací místnost P1.905 (Karla Poláčka), Krajský úřad 

Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 

 

Přítomni:  
 
Celkem 13 členů PS + sekretariát RSK + zástupci KHK + hosté. 
 
 
Program jednání: 
 

 Úvodní slovo zástupce KHK 

 Informace z MMR  

 Hodnocení projektů NPPCR v KHK – soulad s regionálními strategiemi  

 Dotační tituly KHK  

 Aktuální dotační možnosti v programech evropské územní spolupráce 

 Svaz venkovské turistiky a agroturistiky 

 MICE  

 Marketingové aktivity úseku CR 1. pol. 2017  

 Aktuální informace  RSK KHK  

o Absorpční kapacita regionu, bílá místa  

o Monitoring čerpání EU dotací v kraji 

o Koncepce, dotace, projekty, bariéry 

 Různé, závěr 
 
Úvod jednání 
 
Bc. Pavel Hečko (KHK, předseda pracovní skupiny) pronesl úvodní slovo o úloze pracovní skupiny. 
Vyslovil přání užší a intenzivnější spolupráce. Mgr. Ivana Kudrnáčová (KHK) vysvětlila nižší účast na 
jednání - překryv termínů s dalšími důležitými jednáními, jemuž nebylo možné v současné situaci 
předejít.   
  
Aktuální informace z MMR 
 
Mgr. Ivana Kudrnáčová informovala o jednání KHK s MMR – včetně jednání s náměstkyní Ing. Klárou 
Dostálovou. Probíhají diskuse nad celkovou strategií podpory cestovního ruchu ze strany MMR, 
způsobem komunikace mezi MMR a regiony a podobně.   
 
Pracovní skupiny RSK jsou v tomto směru důležitou složkou rozhodovacího procesu. MMR bude ve 
všem postupovat v souladu s jednotlivými RSK. Ty se budou opírat o své pracovní skupiny, bez ohledu 
na možné budoucí politické změny na celostátní úrovni. 
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Připravuje se návrh certifikace destinačních společností. MMR neplánuje podporu pro kraje a jejich 
oddělení cestovního ruchu do budoucna (od r. 2019). Marketing kraje by měly dělat 
destinační společnosti, nikoli "úředníci". Musíme začít pracovat na přípravě 
krajské destinační společnosti. Budeme se odrážet od návrhu certifikace. 
Nyní přicházejí pracovní návrhy k připomínkování – do 17. 3. mohou připomínkovat i členové PS.  
  
Řešena byla též problematika dotazování finančního zdraví předkladatelů projektových záměrů. 
Pravděpodobně bude dokládáno potvrzením o bezdlužnosti. Budeme čekat na vyjádření ministryně 
Šlechtové.  
  
V budoucím programovém období se neuvažuje o přímé podpoře cestovního ruchu z fondů EU. Bude 
snaha dostat podnikatele v cestovním ruchu mezi ostatní podnikatele. Podpora bude pouze 
prostřednictvím finančních nástrojů. Nad těmito tématy se bude též diskutovat na Komisi Asociace 
krajů ČR  
  
Bc. Hečko vyzval, aby všichni věnovali pracovním podkladům týkajícím se certifikace destinačních 
společností zvýšenou pozornost.   
  
Obce, které peníze z lázeňských, rekreačních a ubytovacích poplatků investují do cestovního ruchu, 
by měly dostat státní dotaci ve výši této investice. Počítá s tím návrh novely zákona o místních 
poplatcích, který předloží MMR. Ohledně tématu je zatím dost nejasností. Řešen by měl být dohled 
obcí nad podnikateli (připomínka pracovní skupiny).  
  
Projekty do NPRCR 
  
Bc. Karel Šimek (CIRI – sekretariát RSK) informoval o hodnocení vazeb projektových žádostí  do 
Národního programu rozvoje CR na regionální strategie. Všechny čtyři aktuální projekty za KHK dle 
pěti hodnotitelů (členů PS CR) deklarovanou vazbu vykazují. Pracovní skupina souhlasila. 
 
Název projektu Vazba na Strategii rozvoje Královéhradeckého 

kraje 2014 - 2020 
Vazba na Program rozvoje cestovního ruchu 
Královéhradeckého kraje 2014 - 2020 

Rozvoj základní a 
doprovodné 
infrastruktury chatový 
tábor – kemp – Jinolice 

 Strategický cíl 1.4. Zatraktivnit 
Královéhradecký kraj pro další rozvoj 
cestovní ruchu jako významné složky 
regionální ekonomiky 

 Opatření 1.1: Zvyšování kvality služeb cestovního 
ruchu 

 Opatření 1.3: Budování a modernizace 
infrastruktury pro sport, volný čas a rekreaci 

 Opatření 2.3: Tvorba produktů cestovního ruchu 

 Opatření 2.4: Budování image regionů a 
propagace turistické nabídky  

Informační navigační 
systém v Náchodě – I. 
etapa 

 Strategický cíl 1.4. Zatraktivnit 
Královéhradecký kraj pro další rozvoj 
cestovní ruchu jako významné složky 
regionální ekonomiky 

 Opatření 1.4: Zlepšení dopravní infrastruktury a 
obslužnosti turistických destinací 

 Opatření 2.1: Budování, údržba, rekonstrukce a 
zpřístupnění přírodních a kulturních atraktivit pro 
cestovní ruch 

Rozvoj základní a 
doprovodné turistické 
infrastruktury pro rodiny 
s dětmi v Adršpachu 

 Strategický cíl 1.4. Zatraktivnit 
Královéhradecký kraj pro další rozvoj 
cestovní ruchu jako významné složky 
regionální ekonomiky 

 Opatření 1.3: Budování a modernizace 
infrastruktury pro sport, volný čas a rekreaci 

Modernizace výstavních 
prostor v Suchardově 
domě v Nové Pace 

 Strategický cíl 1.3 Budování a 
modernizace infrastruktury pro sport, 
volný čas a rekreaci 

 Strategický cíl 3.4 Podporovat rozvoj 
kultury a sportu a rozšířit nabídku trávení 
volného času pro obyvatele kraje i jeho 
návštěvníky 

 Opatření 2.1: Budování, údržba, rekonstrukce a 
zpřístupnění přírodních a kulturních atraktivit pro 
cestovní ruch 
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Následovala diskuse nad netransparentností posuzování projektů ze strany MMR, obtížně plnitelnými 
termíny a nedostatkem poskytovaných informací. Podnět na připomínky k jednání s MMR.  
  
Informace z KHK 
  
Ing. Lucie Rovenská (KHK) informovala o dotačních titulech KHK v tomto roce. Podmínky se zásadním 
způsobem neměnily. Byly sděleny alokace, parametry projektů apod. Bližší podmínky na dotačním 
portálu KHK.   
  
Následovala upřesňující diskuse nad dotačním programem Úprava lyžařských běžeckých tras. 
Srovnání s alokacemi v uplynulých letech.    
 
Dále se diskutovalo nad podporou destinačního managementu. Liberecký kraj například podporuje 
destinační společnosti. Destinační společnosti míjí státní podpora, nejsou si jisté, jaká bude podpora 
kraje. Z jejich pohledu komplikovaná situace.   
  
Kraje daly již při přípravě Národního programu rozvoje CR dohromady větší množství připomínek. 
MMR téměř žádné nereflektovalo.   
  
Další prezentace 
 
Ing. Lucie Rovenská dále seznámila s možnostmi čerpání finančních prostředků z programů 
mezinárodní spolupráce (Norské fondy, Interreg V-A ČR-Polsko, Interreg Danube, Interreg Europe, 
Urbact, Mezinárodní visegrádský fond). Témata, termíny, alokace apod.   
  
Ing. Daniela Manďáková podrobně informovala o Hradec Králové Region Convention Bureau. Poslání, 
činnost, historie apod.   
  
Ing. Zdenka Nosková (host jednání PS), předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky, 
představila aktivity organizace. Venkovská turistika velmi chybí ve strategických 
materiálech.  Informace o podpoře ministerstva zemědělství. Do budoucna se počítá s podporou 
agroturistiky - momentálně prostřednictvím PRV 2014 - 2020. Malý přehled o subjektech nabízejících 
agroturistiku po republice.  Informovala dále o Národním festivalu venkovské turistiky a regionálních 
produktů. Bylo dohodnuto navázání komunikace napříč pracovními skupinami RSK.  
  
Ing. Vlasta Kratochvílová (KHK) představila Marketingový plán cestovního ruchu Královéhradeckého 
kraje. Přehled absolvovaných i budoucích veletrhů, tiskoviny, turistický portál, další propagace. Téma 
regionálního loutkářství a gastronomie.  
 
Ing. Jan Špelda (KHK) doplnil další informace o probíhající propagaci - například ve vlacích ČD. Na 
téma forem propagace proběhla též diskuse.   
  
Informace sekretariátu RSK 
 
Ing. Ladislav Mlejnek (CIRI – sekretariát RSK) poté promítl a komentoval podrobnou prezentaci na 
téma absorpční kapacity regionu, monitoringu čerpání dotací EU a dotací Královéhradeckého kraje 
v oblasti cestovního ruchu a kultury, platných strategických koncepcí, přípravy Programu rozvoje 
Královéhradeckého kraje 2017 – 2020 atd.). 
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Závěr 
 
Bc. Pavel Hečko na závěr vyzval k živé komunikaci a podávání podnětů. Dále hovořil o slabinách 
spolupráce a koordinace mezi ministerstvy.   
  
Ing. Mlejnek několika slovy uzavřel jednání.  
  
Vybrané podněty a závěry pracovní skupiny 
  

o Hodnocení projektů v rámci NPRCR delegovat na RSK až po jejich formálním hodnocení.  
o Zajistit lepší informovanost ze strany MMR o podaných a schválených projektech v rámci 

NPRCR.  
o Zajistit realistické a vzájemně rovnocenné termíny plnění úkolů mezi MMR a regionálními 

partnery.  
o Zapracovat již poskytnuté připomínky pracovní skupiny AKČR pro cestovní ruch do nastavení 

Národního programu pro rozvoj cestovního ruchu.  
o Dořešit problematiku dokazování finančního zdraví u realizátorů projektů (v dosavadní 

podobě velkou překážkou).  
o V souvislosti s návrhem novely zákona o místních poplatcích zodpovědně řešit systém 

dohledu samosprávy nad podnikateli. 
o Podnět pro kraj: podporovat destinační společnosti přímou podporou – nikoli soutěží.  
o Členům pracovní skupiny bude rozeslán pracovní materiál k připravované certifikaci 

destinačních společností – připomínkování do 17. 3., připomínky shromáždí úsek cestovního 
ruchu KHK, budou se projednávat 24. 3. na půdě agentury CzechTourism. 

  

Přílohy zápisu: 

Prezenční listina 

Prezentace na PS 

Prezentace a další dokumenty pracovní skupiny Cestovní ruch RSK KHK jsou dostupné na 

http://www.cirihk.cz/pracovni-skupina-cestovni-ruch.html. 

 

Záznam vyhotovil:  

Bc. Karel Šimek - sekretariát RSK/CIRI  

V Hradci Králové, dne 9. 3. 2017 

 

http://www.cirihk.cz/pracovni-skupina-cestovni-ruch.html

