Zápis č. 4
ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 14. 5. 2013

Přítomni:

Nepřítomni:

Ing. Miroslav Marek - předseda

Ing. Marian Jurečka

Bc. Milan Blaho

Omluveni:

Ing. Michal Blaško

Bc. Pavel Šoltys, DiS.

Ing. Vladimír Čépe

Ing. Lubomír Žmolík

Jan Jančí

Tajemník výboru:

Kurincová Alena

Alena Křetínská

Ing. Vladimír Mikulec

Hosté:

Ing. Zdeněk Potužák

Ing. Jiří Rozbořil

Bc. Lucie Tesařová

PhDr. Jan Závěšický

Kamil Veselý

Mgr. Djamila Bekhedda

Miroslava Vlčková

Bc. Miroslav Petřík

Ing. Blanka Vysloužilová, MBA

Bc. Miloslav Šmída

Mgr. Markéta Záleská

Lubomír Věstinský

Pavel Zatloukal

Bc. Hedvika Dostálová
Ing. Luděk Niče
Mgr. Radek Stojan

Program:
1.

Kontrola usnesení

2.

Prezentace přípravy zřízení Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje

3.

Informace o návrhu věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu

4.

Vyhodnocení návštěvnosti Olomouckého kraje za rok 2012

5.

Informace o přípravě společného projektu moravských krajů

6.

Různé
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Zápis:
1.

Kontrola usnesení
Ing. Miroslav Marek se dotázal přítomných, zda má někdo připomínky k usnesení a
zápisu z minulého zasedání Výboru. Nikdo z členů nevznesl žádnou připomínku,
všechny body usnesení z minulého jednání byly naplněny.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

2.

Prezentace přípravy zřízení Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje
Ing. Miroslav Marek na úvod tohoto bodu programu přivítal hejtmana Olomouckého
kraje, Ing. Jiřího Rozbořila a požádal ho o představení záměru zřízení Centrály
cestovního ruchu Olomouckého kraje.
Ing. Jiří Rozbořil na úvod zmínil, že dosavadní jednání ke vzniku centrály probíhalo
v rámci koaličních stran a její vznik je zakotven v koaliční smlouvě. Představená
výchozí teze je prvotní podkladový materiál. Následně bude zpracován podrobný
dokument, ke kterému se ještě musí vyjádřit obě sdružení cestovního ruchu,
zainteresované odbory a oddělení krajského úřadu, ale i dotčené výbory a komise.
Je třeba obecná shoda napříč všemi spektry. Osobně preferuje, aby centrála začala
fungovat od 1. 1. 2014. Dnes představeným materiálem spouští proces definitivní
přípravy centrály. Činnost centrály je zaměřena na 4 základní oblasti, a to cestovní
ruch, vnější vztahy, propagace regionálních produktů a provozování krajského
informačního centra. Centrála bude také zastávat roli hlavního koordinátora řízení
cestovního ruchu v Olomouckém kraji. Cestovní ruch je velmi důležitým sektorem,
na němž participuje velké množství subjektů. Dalším důležitým faktem je, že vznik
centrály je v souladu s připravovaným zákonem o podpoře rozvoje cestovního
ruchu, který by měl řešit i financování krajských organizací cestovního ruchu. Tímto
úvodním představením záměru vzniku centrály spouští diskuzi, na jejímž závěru
očekává široký konsenzus napříč všemi odbornými kruhy i politickými stranami.
PhDr. Jan Závěšický doplnil, že vznik centrály neznamená vznik zcela nového
systému, ale jde pouze o dílčí změnu ve stávajícím systému řízení cestovního
ruchu v Olomouckém kraji, která napomůže zefektivnit řízení cestovního ruchu,
které je z pohledu veřejné správy často velmi komplikované a zdlouhavé, zatímco
cestovní ruch je odvětví velmi dynamické, kde je třeba přijímat rychlá a operativní
rozhodnutí. Vznik centrály také rozšíří možnosti čerpání finančních prostředků na
národní úrovni např. z IOP či přeshraniční spolupráce. Olomoucký kraj je z pohledu
cestovního ruchu svým způsobem jedinečný. V současné době existují téměř ve
všech krajích různé formy organizace a řízení cestovního ruchu. Tento stav by měl
vyřešit dlouho připravovaný zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu, jehož přijetí
je ovšem stále v nedohlednu. Zákon by měl také řešit financování krajských
destinačních organizací. Dále uvedl, že pokud dle zákona nebude v kraji existovat
krajská destinační organizace, reálně hrozí, že nebude možné financovat cestovní
ruch v kraji prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj, i z tohoto pohledu je tedy
vznik centrály potřebný.
Ing. Blanka Vysloužilová, MBA vznesla dotaz, zda se při přípravě zákona podařilo
vyřešit zásadní připomínky Ministerstva financí k novému přerozdělení finančních
toků.
PhDr. Jan Závěšický uvedl, že tato zásadní připomínka trvá a dosud nebyl tento
problém vyřešen.
Ing. Jiří Rozbořil doplnil, že připravovaný zákon by měl řešit také otázku financování
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Horské služby, která zajišťuje servis pro lyžaře. V souvislosti s výstavbou nových
lyžařských středisek velmi výrazně vzrostl objem její činnost, ovšem její financování
zůstalo nezměněné. Do financování Horské služby by tedy měly být zapojeny
místní poplatky za ubytování od obcí.
Miroslava Vlčková kvituje, že vznik centrály nebude schvalován na červnovém
Zastupitelstvu Olomouckého kraje, jak bylo původně plánováno. Považuje za
důležité, aby byl vznik centrály v souladu se zákonem o podpoře cestovního ruchu.
Dále vznesla dotaz, jakým způsobem bude centrála financována a požádala o
stanovení harmonogramu vzniku a fungování centrály.
Ing. Jiří Rozbořil uvedl, že v otázce financování se pro něj jeví jako ideální navázání
na rozpočtový rok 2014. Dle jeho názoru současná vláda zákon o podpoře
cestovního ruchu neschválí, nicméně jak už bylo uvedeno, dle jeho mínění není
třeba se vznikem centrály čekat na schválení zákona, ale být připraveni dopředu.
S vypracováním harmonogramu vzniku a fungování centrály se samozřejmě počítá,
nicméně neočekává, že centrála začne všechny plánované aktivity realizovat
najednou, ale bude svou činnost postupně rozšiřovat.
Miroslava Vlčková vznesla dotaz, jaké důvody jsou ke vzniku centrály z pohledu
financí.
Ing. Jiří Rozbořil uvedl, že jedním z hlavních důvodů je konsolidace roztříštěnosti
činností, které jsou v současné době v oblasti cestovního ruchu realizovány.
PhDr. Jan Závěšický zdůraznil, že je třeba větší operativnost, jako příklad uvedl
projekty ROP, které musí být naplánovány často na několik let dopředu a pak se
stává, že jejich aktivity jsou již neaktuální. Uvedl, že schvalovací procesy v rámci
krajského úřadu a Olomouckého kraje jsou příliš zdlouhavé, vznik centrály by měl
tyto rozhodovací procesy zrychlit.
Ing. Vladimír Mikulec by přivítal, kdyby centrála pracovala s požadavky obcí
v oblasti infrastruktury a koncepčního rozvoje, tím by byla zajištěna větší
provázanost a spolupráce při plánování důležitých infrastrukturních opatření.
Kvituje rovněž provázanost s Horskou služnou.
Bc. Miroslav Petřík uvedl, že dle jeho názoru zákon o podpoře cestovního ruchu
nebude v dohledné době schválen kvůli připomínkám Ministerstva financí a obecné
nechuti řešit cestovní ruch a jeho podporu na státní úrovni. Vznik centrály je dle
jeho mínění nezávislý na přijetí zákona. Dlouhodobá praxe ukazuje, že jsou
činnosti, které není vhodné řešit v rámci úřadu. Jako příklad uvedl vznik Krajského
integrovaného dopravního systému. Na druhé straně jsou činnosti, které nelze řešit
v rámci sdružení cestovního ruchu a právě ty by měla řešit nově vzniklá centrála,
která bude pružnější v tom, že bude moci řešit aktuální záležitosti mimo potřebných
schvalovacích procesů Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje. Osobně by vznik
centrály neoddaloval za rok 2014.
Ing. Jiří Rozbořil uvedl, že centrála by mimo jiné měla mít za cíl zajistit
komplexnost služeb. V současné době byly realizovány obrovské investice do
cestovního ruchu z ROP, nyní je ale třeba dobudovat komplexnost nabízených
služeb, protože například pouze hotely, které vlastní ucelenou nabídku služeb
dosahují vysoké obsazenosti. Centrála by proto měla mít možnost určit směřování
budoucích dotačních investičních výdajů.
Ing. Michal Blaško požádal o precizaci vznikajícího materiálu, vzhledem k tomu, že
Jeseníky jsou dvě oblasti, a sice Jeseníky – východ a Jeseníky západ. On je
delegován za oblast Jeseníky – východ. Přítomné informoval o obdobných
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vznikajících aktivitách na území Moravskoslezského kraje a nabízí v této souvislosti
spolupráci. Momentálně hledají formy spolupráce s Jeseníky – Sdružení cestovního
ruchu. Chtěl by zapracovat aktivity Moravskoslezského kraje i do vznikající
koncepce centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje.
PhDr. Jan Závěšický uvedl, že Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu v roce 2012
spolupracovalo s Eurogionem Praděd při přípravě jeho akčního plánu a v současné
době hledají další možnou formu spolupráce. Dále doplnil, že Jeseníky mimo území
Olomouckého a Moravskoslezského kraje, zasahují i na území Pardubického kraje,
na což je třeba také pamatovat.
Mgr. Markéta Záleská lituje, že takto důležitý podklad dostali až dnes na zasedání
Výboru. Požádala také o konkretizaci, jaká bude právní forma nově vzniklé
organizace, jaké bude vymezení kompetencí mezi sdruženími cestovního ruchu a
centrálou a zda budou pracovní pozice na centrále obsazeny i pracovníky oddělení
cestovního ruchu Kanceláře hejtmana.
Ing. Jiří Rozbořil uvedl, že materiál mohl být předložen dříve, nicméně v této verzi
jej zcela určitě nepovažuje za definitivní a očekává další diskuzi, podněty a náměty.
Dále odpověděl, že všichni pracovníci oddělení cestovního ruchu budou mít
možnost přejít na centrálu s tím, že na kraji by měl zůstat jeden „styčný důstojník“.
Centrála bude mít právní formu obecně prospěšné společnosti.
Lubomír Věstinský, předseda Komise pro vnější vztahy, požádal o zahájení diskuze
a prezentaci záměru vzniku centrály i na Komisi pro vnější vztahy, vzhledem
k tomu, že centrála má zahrnovat i oblast vnějších vztahů. Řada věcí je společných
s cestovním ruchem, ovšem je třeba pamatovat na to, že vnější vztahy mají
specifický charakter a daleko širší zásah. Otázku postavení vnějších vztahů
v centrále je třeba konkretizovat a dotáhnout do konce.
Ing. Jiří Rozbořil potvrdil, že materiál ke zřízení centrály bude na jednání Komise
pro vnější vztahy zcela určitě také prezentován a rovněž zde očekává další návrhy
a diskuzi nad jeho konečnou podobou.
Miroslava Vlčková uvedla, že předložený materiál ke vzniku centrály považuje
pouze za informativní, který není určen k věcné diskuzi. Proto očekává, že pokud
má centrála začít fungovat od 1. 1. 2014 bude v brzké době předložen opravdu
relevantní materiál, který bude obsahovat přesný harmonogram, který bude
zahrnovat přesné vymezení kompetencí, kdo bude co dělat, organizační strukturu,
financování, zdůvodnění proč je centrála zakládána atd.
Ing. Zdeněk Potužák, po pročtení obdrženého podkladu, vznesl dotaz, v čem se
bude lišit činnost centrály od stávajícího oddělení cestovního ruchu, v čem bude
lepší. Má obavy, aby nedošlo pouze ke vzniku dalšího administrativního celku.
PhDr. Jan Závěšický uvedl, že komplexní materiál ke vzniku centrály, který bude
Výboru předložen, na všechny tyto otázky odpoví.
Ing. Michal Blaško požádal, aby bylo přijato usnesení, ve kterém bude při vzniku
centrály zohledněna návaznost na Moravskoslezský kraj.
Ing. Miroslav Marek uvedl, že jak už bylo řečeno, území Jeseníků nemá návaznost
pouze na Moravskoslezský kraj, ale i do dalších oblastí. Tato záležitost je v zápisu
uvedena a bude zcela určitě zohledněna při přípravě komplexního materiálu ke
vzniku centrály.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.
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3.

Informace o návrhu věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního
ruchu
PhDr. Jan Závěšický uvedl, že část informací k návrhu zákona byla již
prezentována v předchozím bodu zasedání. Dále dodal, že zákon počítá v rovině
organizace a řízení cestovního ruchu se třemi úrovněmi, a to stát, kraje, oblasti. U
oblastních organizací se počítá s tím, že budou mít konzultační a poradenské
pravomoci při směřování dotačních titulů z evropských fondů. Tato praxe se
osvědčila například při realizaci integrovaných plánů rozvoje území z ROP.
Ing. Vladimír Mikulec také potvrdil, že má dobré zkušenosti při realizaci
integrovaných plánů rozvoje území z ROP a dle jeho názoru toto velmi pomohlo
dotčeným územím.
Miroslava Vlčková vznesla dotaz, zda jsou nějaké zásadní nové informace při
přípravě zákona.
PhDr. Jan Závěšický uvedl, že žádné nové informace nejsou známy, zákon ještě
není připraven ani v paragrafovém znění. Jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj,
kterého se zúčastnil, mělo spíše informativní charakter vůči zástupcům krajů.
Ing. Blanka Vysloužilová, MBA se dotázala, jaké bude postavení agentury
CzechTourism. Dle jejích informací se jednalo o omezení její činnosti.
PhDr. Jan Závěšický uvedl, že postavení agentury CzechTourism se dle jeho
informací měnit nebude, ale mělo by dojít ke zlepšení komunikace mezi regiony a
agenturou CzechTourism.
Ing. Miroslav Marek uvedl, že společně se zápisem z Výboru bude zasláno i
současné znění návrhu věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního
ruchu.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

4.

Vyhodnocení návštěvnosti Olomouckého kraje za rok 2012
Ing. Miroslav Marek sdělil, že materiál obdrželi členové Výboru v dostatečném
časovém předstihu a tak měli možnost se s ním obeznámit a požádal je o diskuzi
k tomuto materiálu.
Ing. Michal Blaško poukázal na fakt, že v Olomouckém kraji došlo v roce 2012
k největšímu procentnímu poklesu počtu přenocování ze všech krajů ČR. Naproti
tomu zná území, kde počet přenocování roste.
Mgr. Djamila Bekhedda uvedla, že za tímto poklesem je třeba vidět fakt, že
Olomoucký kraj má druhý nejvyšší počet lázeňských zařízení v České republice a
lázeňství zažilo v loňském roce a především v I. čtvrtletí letošního roku výrazný
pokles způsobený novou úhradovou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Je zde
rovněž obecný trend zkracování pobytů.
Ing. Blanka Vysloužilová, MBA potvrdila katastrofální situaci v sektoru lázeňství, kdy
mnohá zařízení mají propady v počtu přenocování ve výši 20%, 60%, ale i 80%,
vlivem nové úhradové vyhlášky, které zkrátila a zpřísnila poskytování hrazených
lázeňských pobytů. Mnoho lázní v současné době stojí před krachem. Připomněla
také, že ceny všech energií šly v poslední době výrazně nahoru, ale naproti tomu
ceny lázeňských pobytů zůstaly na stejné výši nebo dokonce zlevnily. Velkým
problémem je také sezónní obsazenost lázní, kdy vlivem vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví jsou lázně nuceny držet zaměstnance i v období mimo sezónu a tím
samozřejmě neúměrně rostou jejich náklady. Zmínila také problém zpřísnění
podmínek, za jakých mohou praktičtí lékaři napsat pacientovi lázně a s tím
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souvisejícího vzniku korupčního prostředí, kterému jsou lékaři vystaveni ze strany
některých provozovatelů. V současné době probíhají jednání s poslanci,
Ministerstvem zdravotnictví a kraji k vyřešení této krizové situace.
Ing. Michal Blaško uvedl, že v Karlovarském kraji, kde je největší počet lázeňských
zařízení v ČR, ale počet přenocování vzrostl.
Ing. Blanka Vysloužilová, MBA uvedla, že v Karlovarském kraji jsou zcela jiné
podmínky, odlišné od zbytku území republiky a většina jejich hostů je zahraničních.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.
5.

Informace o přípravě společného projektu moravských krajů
Alena Křetínská sdělila členům Výboru informace o přípravě společného
propagačního materiálu moravských krajů, který je realizován každoročně již od
roku 2005 a slouží k jednotné propagaci Moravy a Slezska na zahraničních trzích.
S ohledem na aktuální problémy lázeňského sektoru bylo pro příští rok zovleno
téma lázeňství. Na jeho podporu bude vytvořen tištěný průvodce pro společnou
propagaci lázeňství na území Moravy a Slezska. Průvodce bude tvořen publikací,
která bude obsahovat lázeňská místa 4 moravských krajů, typické regionální
speciality a další informace související s lázeňstvím a gastronomií moravských
krajů. Lázeňská místa budou vybrána v souladu se Seznamem lázeňských míst
(stav k 1. 5. 2013) ve smyslu zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a
lázeňských místech (lázeňský zákon). Zhotovitel navrhne doplňkové aktivity vhodné
k vyplnění volného času v lázních. Lázně včetně volnočasových aktivit budou
zaneseny do mapových podkladů pomocí piktogramů, které budou součástí
publikace. Zhotovitel navrhne formu umístění bonusů poskytnutých vybranými
lázněmi do publikace. Průvodce je určen pro individuální návštěvníky i cestovní
kanceláře, domácí i zahraniční. Materiál vyjde ve společné česko-ruské a anglickoněmecké a polsko-italské mutaci. Průvodce bude vydán v celkovém množství
40.000 kusů. Materiál by měl být vytištěn koncem října a bude představen na
tiskové konferenci na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 2014. Každý kraj
přispívá částkou 250.000 Kč. Z této částky bude dále uhrazena zmíněná tisková
konference a část nákladů na prezentaci moravských krajů na gastronomickém
veletrhu v Udine v termínu 31. 10. - 3. 11. 2013.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

6.

Různé
PhDr. Jan Závěšický informoval členy Výboru o prvním jednání Komise Rady AKČR
pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch. Šlo o první seznamovací jednání, na
kterém bylo dohodnuto, že budou vytvořeny dvě pracovní skupiny, jedna pro
cestovní ruch a druhá pro kulturu. Členy těchto pracovních skupin by měly být
zaměstnanci příslušných odborů a oddělení krajských úřadů. V současné době
probíhá delegování zástupců za jednotlivé kraje, které by mělo být uzavřeno do
konce května. Došlo také k definování základní agendy komise, kterou by měla být
problematika zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu, církevní restituce, zákon
o Horské službě atd. Komise nehodlá řešit jednotlivosti, bude pracovat na základě
podkladů z uvedených odborných pracovních skupin.
Miroslava Vlčková se dotázala, kde lze získat informace o jednáních komise.
PhDr. Jan Závěšický uvedl, že základní informace lze získat na webu Rady
Asociace krajů a prostřednictvím pracovníků Asociace, na příštím zasedání Výboru
předá bližší informace.
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V rámci Různého dále Ing. Miroslav Marek uvedl k zaslanému materiálu Jeseníky –
sdružení cestovního ruchu o údržbě lyžařských běžeckých tras, že obsahuje spíše
obecné informace, ačkoliv on spíše očekával, že materiál bude informovat o čerpání
příspěvku Olomouckého kraje na údržbu lyžařských běžeckých tras.
PhDr. Jan Závěšický potvrdil, že materiál je obecnějšího charakteru, nicméně dle
jeho vyjádření není problémem na příští zasedání Výboru připravit materiál, který
přesně rozklíčuje strukturu financování a údržby lyžařských běžeckých tras a
čerpání příspěvku Olomouckého kraje.
Miroslava Vlčková rovněž potvrdila, že očekávala materiál, který rozklíčuje
nákladovost údržby lyžařských běžeckých tras, na základě kterého by členové
Zastupitelstva mohli kompetentně rozhodnout o výši dalšího příspěvku.
Ing. Vladimír Mikulec uvedl, že o problematice údržby lyžařských běžeckých tras
jednal s hejtmanem Olomouckého kraje, Ing. Jiřím Rozbořilem. Také Ing. Vladimír
Mikulec by uvítal materiál, který bude řešit financování údržby lyžařských
běžeckých tras a zdůvodnění potřeby jeho navýšení. Materiál by měl také
obsahovat zhodnocení služeb, které jsou v současné době poskytovány a přínosy
údržby lyžařských běžeckých tras, aby mohl sloužit jako podpůrný argument při
oslovování podnikatelů, měst a obcí na získání prostředků na údržbu lyžařských
běžeckých tras. Navrhl také vytvoření pracovní skupiny Výboru, která by se touto
problematikou zabývala.
Ing. Miroslav Marek by raději počkal na materiál, který rozklíčuje nákladovost
údržby lyžařských běžeckých tras a strukturu čerpání příspěvku Olomouckého kraje
a až poté by případně mohla vzniknout uvedená pracovní skupina.
Ing. Zdeněk Potužák by na základě diskuze z minulého zasedání k problematice
výstavby cyklostezek rád inicioval vznik Cyklostezky Morava.
Ing. Miroslav Marek navrhl, aby se touto problematikou zabýval Výbor na svém
příštím zasedání, na které by přizval odborníky z oblasti cyklodopravy a
cykloturistiky, kteří by Výboru přednesli komplexní informace k tomuto tématu.
PhDr. Jan Závěšický pozval přítomné na oficiální uvedení mobilní aplikace
„Průvodce Aloise Nebela“, které proběhne dne 22. 5. 2013, v 18:00 hod. v Praze,
v sídle České centrály cestovního ruchu CzechTourism.
Mgr. Djamila Bekhedda informovala, že Střední Morava – Sdružení cestovního
ruchu se zúčastní prezentace „V Dni Węgrzyna i CK Wino“, ve dnech 16. - 19. 5.
2013 v Krakově. Akce se zúčastní především zástupci Vyšehradské čtyřky,
regionální vinaři a výrobci potravin.
O termínu příštího zasedání budou členové Výboru včas informováni. Bude
uskutečněno ve vazbě na přípravu materiálu k prezentaci vzniku Centrály
cestovního ruchu Olomouckého kraje.
V Olomouci dne 22. 5. 2013
Zapsal: Mgr. Radek Stojan

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