Zápis č. 1
ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 12. 2. 2013

Přítomni:

Nepřítomni:

Ing. Miroslav Marek - předseda

Ing. Marian Jurečka

Bc. Milan Blaho

Bc. Lucie Tesařová

Ing. Vladimír Čépe
Jan Jančí

Omluveni:

Kurincová Alena

Mgr. Michal Blaško

Ing. Zdeněk Potužák

Ing. Vladimír Mikulec

Bc. Pavel Šoltys, DiS.
Kamil Veselý

Tajemník výboru:

Miroslava Vlčková

Alena Křetínská

Ing. Blanka Vysloužilová, MBA
Mgr. Markéta Záleská

Hosté:

Pavel Zatloukal

Mgr. Radek Stojan

Ing. Lubomír Žmolík

Program:
1.

Představení členů Výboru pro rozvoj cestovního ruchu

2.

Statut Výboru pro rozvoj cestovního ruchu

3.

Jednací řád výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

4.

Aktuální informace z činnosti oddělení cestovního ruchu Kanceláře hejtmana

5.

Projekt organizace cestovního ruchu (destinačního managementu) Olomouckého
kraje

6.

Různé

Zápis:
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1.

Představení členů Výboru pro rozvoj cestovního ruchu
Na úvod přivítal předseda Výboru, Ing. Miroslav Marek, přítomné členy na prvním
jednání a předal jim dekrety o volbě.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

2.

Statut Výboru pro rozvoj cestovního ruchu
Ing. Miroslav Marek uvedl, že tento materiál obdrželi členové Výboru v předstihu.
Pokud by některý z členů Výboru měl ke statutu nějaké připomínky, je třeba je
předložit k projednání Zastupitelstvu Olomouckého kraje.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

3.

Jednací řád výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Ing. Miroslav Marek doplnil, že i pro tento bod programu platí stejné informace jako
k předchozímu bodu.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

4.

Aktuální informace z činnosti oddělení cestovního ruchu Kanceláře hejtmana
Vedoucí oddělení cestovního ruchu, Alena Křetínská, představila oddělení, které na
krajském úřadě funguje od roku 2002 a momentálně má 4 pracovníky. Dále detailně
představila jednotlivé agendy, které oddělení spravuje. Jedná se o strategické
dokumenty, především pak Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje,
který je aktuálně zpracováván na období 2014 – 2020 i ve vazbě na státní politiku
cestovního ruchu a kohezní politiku EU. V letošním roce bude rovněž zpracována i
Marketingová studie cestovního ruchu v Olomouckém kraji pro období 2014 – 2016.
O zpracování obou strategických dokumentů bude Výbor informován. Z dalších
aktivit poté zmínila realizaci projektu „Marketingové aktivity Olomouckého kraje“,
který je spolufinancován z ROP a byl připravován ve spolupráci s Jeseníky –
Sdružení cestovního ruchu a Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, zajištění
provozu Turistického informačního portálu Olomouckého kraje, za jehož obsahovou
správu zodpovídají obě sdružení cestovního ruchu, stejně jako za internetový
rezervační systém ubytování. Zmínila i dotační tituly na podporu činnosti
turistických informačních center a podporu akcí s mezinárodním či národním
přesahem. Dále informovala o turistickém produktu „Olomouc region Card“, který
Olomoucký kraj řeší společně se statutárním městem Olomouc. Mezi další aktivity
oddělení patří administrace příspěvku pro Klub českých turistů na údržbu
turistického značení, dále příspěvku na údržbu lyžařských běžeckých tras, ale i
tvorba nových propagačních materiálů, které jsou financovány buď přímo
z rozpočtu Olomouckého kraje, nebo z projektu „Marketingové aktivity
Olomouckého kraje“ z ROP. Při této příležitosti obdrželi členové Výboru nové
propagační materiály a byli seznámeni s jejich nákladem a následnou distribucí. Od
roku 2005 je také každoročně vydáván společný materiál moravských krajů. Zmínila
také realizaci filmu o Olomouckém kraji, který byl financován v rámci projektu
„Marketingové aktivity Olomouckého kraje“. Tento film získal v roce 2012 1. místo
na soutěži Tour Region Film Karlovy Vary. Dále připomněla spolupráci v oblasti
cestovního ruchu s partnerským regionem Olomouckého kraje v Polsku – Opolským
vojvodstvím v rámci, kterého v letošním roce bude realizován nový projekt „Léto
v pohraničí“, který je spolufinancován z Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Na závěr zmínila také
nový projekt „Marketingové aktivity Olomouckého kraje II“, který bude opět
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realizován z ROP a řeší aktivity pro období 2014 – 2015. Rovněž tento projekt byl
připravován ve spolupráci se sdruženími cestovního ruchu.
Ing. Miroslav Marek seznámil přítomné s Programovým prohlášením Rady
Olomouckého kraje za oblast cestovního ruchu a především zmínil bod, který řeší
zřízení Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje. Uvedl, že prozatím se jedná
pouze o nástin tohoto připravovaného kroku a je otázkou, kdy budou k této aktivitě
k dispozici relevantní podklady, aby se jimi mohl Výbor zabývat. Prozatím k tomuto
kroku nemá detailní informace.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.
5.

Projekt organizace
Olomouckého kraje

cestovního

ruchu

(destinačního

managementu)

Alena Křetínská uvedla, že Projekt organizace cestovního ruchu (destinačního
managementu) Olomouckého kraje byl v roce 2005 schválen Radou i
Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Projekt analyzoval tehdejší situaci v oblasti
řízení cestovního ruchu. Na základě projektu vstoupil Olomoucký kraj v červnu 2006
do Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, které působí v oblasti Jeseníků již od
roku 1999. Olomoucký kraj také v červnu 2006 inicioval založení Střední Morava –
Sdružení cestovního ruchu a stal se jeho spoluzakládajícím členem. Projekt také
řeší rozvržení rolí jednotlivých aktérů, výčet činností sdružení cestovního ruchu, roli
Olomouckého kraje, finanční náročnost a nastavení výše členských příspěvků
Olomouckého kraje v obou sdruženích, které jsou aktuálně ve výši 2 mil. Kč
v Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu a 1,5 mil. Kč ve Střední Morava – Sdružení
cestovního ruchu. Projekt také počítal se založením Pracovní skupiny pro
destinační řízení, která byla následně ustavena v roce 2009 z iniciace Výboru pro
rozvoj cestovního ruchu. Dalšími navrženými subjekty, které ale doposud nebyly
zřízeny, jsou Destinační marketingová agentura Olomouckého kraje a Destinační
incomingová agentura Olomouckého kraje. Celokrajské destinační agentury
momentálně fungují ve třech krajích a mají různou právní formu – příspěvková
organizace, obecně prospěšná společnost a zájmové sdružení právnických osob.
V této souvislosti se zmínila o věcném návrhu Zákona o cestovním ruchu, jež se ale
zastavil na připomínkovém řízení na Ministerstvu financí, vzhledem k tomu, že
navrhoval vznik nových finančních toků. Připravovaný zákon o cestovním ruchu má
také důležitou vazbu na Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České
republice, nicméně nový návrh zákona stále není dopracován a nebyl ani předložen
vládě ČR ke schválení.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.
6.

Různé
Ing. Miroslav Marek informoval o dopisu společnosti European Press Holding
s nabídkou na realizaci projektu na propagaci Olomouckého kraje. Uvedl, že
součástí dopisu je nástin projektu. Vzhledem k obsahu projektu ( mediální
kampaně) a jeho finanční náročnosti (720 tis. Kč) navrhl, že ve spolupráci
s oddělením cestovního ruchu připraví dopis jménem předsedy Výboru, ve kterém
bude společnost European Press Holding informovat, že její nabídku aktuálně
nevyužijeme.
Alena Křetínská k tomuto uvedla, že rozpočet oddělení cestovního ruchu s výdaji na
realizaci obdobných projektů nepočítá, neboť veškeré marketingové kampaně se
realizují především z marketingových projektů podpořených EU.
Ing. Miroslav Marek navrhl termín příštího jednání Výboru na 12. 3. 2013. Hlavním
Strana 3 (celkem 4)

bodem jednání bude představení činnosti obou sdružení cestovního ruchu. Zároveň
navrhl, aby na dalším zasedání Výboru byli jako hosté pravidelně zváni
představitelé obou sdružení.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání a souhlasí s účastí
zástupců sdružení cestovního ruchu na dalších jednáních Výboru.
Příští zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu proběhne 12. března 2013
ve 14:00 hod. v budově Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, zasedací
místnost č. 320.

V Olomouci dne 19. 2. 2013
Zapsal: Mgr. Radek Stojan

……………………………….
Ing. Miroslav Marek
předseda Výboru
Přílohy: Prezenční listina
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