Zápis č. 5
ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 30. 7. 2013

Přítomni:

Nepřítomni:

Ing. Miroslav Marek - předseda

Ing. Marian Jurečka

Ing. Michal Blaško

Omluveni:

Ing. Vladimír Čépe

Bc. Milan Blaho

Jan Jančí

Ing. Vladimír Mikulec

Kurincová Alena

Tajemník výboru:

Ing. Zdeněk Potužák

Alena Křetínská

Bc. Pavel Šoltys, DiS.

Hosté:

Bc. Lucie Tesařová

PhDr. Jan Závěšický

Kamil Veselý

Mgr. Djamila Bekhedda

Miroslava Vlčková

Mgr. Lucie Štěpánková

Ing. Blanka Vysloužilová, MBA

Bc. Miloslav Šmída

Mgr. Markéta Záleská

Bc. Hedvika Dostálová

Pavel Zatloukal

Mgr. Radek Stojan

Ing. Lubomír Žmolík

Program:
1.

Kontrola usnesení

2.

Prezentace přípravy zřízení Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje

3.

Aktualizace „Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014
– 2020“ a „Marketingové studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období
2014 – 2016“

4.

Různé

Zápis:
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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 pouze informativního charakteru.
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 poradce hejtmana
Olomouckého kraje pro cestovní ruch, Bc. Miloslava Šmídu a vedoucí odboru
tajemníka hejtmana, Mgr. Lucii Štěpánkovou a požádal je o představení záměru
zřízení Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje.
Bc. Miloslav Šmída se na úvod omluvil, že materiál ke vzniku centrály byl členům
Výboru odeslán až v pátek 26. 7. 2013 večer, což bylo způsobeno jeho finálními
úpravami. Dále uvedl, že se jedná o pracovní verzi, která je dnes poprvé
předložena k veřejnému projednání. Počítá se s tím, že existuje ještě dostatečný
časový prostor pro její úpravy a finální dopracování. Vznik centrály vychází
z Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje a koaliční smlouvy. Inspirace
pro vznik centrály vychází z ostatních krajů České republiky, kde již takovéto
organizace fungují a také z připravovaného zákona o podpoře a rozvoji cestovního
ruchu. Materiál obsahuje základní a obecnou vizi vzniku centrály a harmonogram.
Dnešním jednáním začíná proces veřejného projednání vzniku centrály, který by
měl být završen jeho schválením na zářijovém Zastupitelstvu Olomouckého kraje.
Počítá se také s projednáním vzniku centrály s ostatními odbory Krajského úřadu
Olomouckého kraje a s oběma sdruženími cestovního ruchu. Závěrem těchto
jednání bude vytvoření zcela nového subjektu Centrály cestovního ruchu a rozvoje
Olomouckého kraje, který bude tvořit centrální bod Olomouckého kraje pro cestovní
ruch, vnější vztahy a další. Její hlavní náplní bude koordinace cestovního ruchu
v kraji, dále pak agenda vnějších vztahů Olomouckého kraje, zřízení a fungování
Krajského informačního centra a podpora regionálních produktů. Při přípravě
centrály řešitelský tým spolupracoval s centrálami cestovního ruchu ve Zlínském a
Jihomoravském kraji a proběhlo mnoho dalších pracovních jednání. Cíle centrály
jsou popsány v podkladovém materiálu, jde především o naplňování střednědobých
a dlouhodobých koncepcí Olomouckého kraje, koordinační činnost ke všem
subjektům cestovního ruchu a k veškerým činnostem v cestovním ruchu
v Olomouckém kraji, dále metodická a strategická činnost v oblasti cestovního
ruchu. Řešitelský tým si jako vzor fungování vzal Centrálu cestovního ruchu
Východní Moravy, která vznikala za obdobných podmínek. Na závěr uvedl, že
nechce prezentovat celý materiál, protože ho členové Výboru obdrželi v předstihu,
očekává spíše diskuzi a podněty k dopracování, pro jejichž zapracování je stále
dostatečný časový prostor.
Ing. Miroslav Marek podotkl, že na prostudování materiálu měli členové Výboru
3 dny včetně víkendu, což není mnoho. Z jeho pohledu v materiálu chybí především
rozpracování ekonomické části. Pokud by centrála nepřinesla žádný ekonomický
efekt, je její vznik velmi diskutabilní.
Mgr. Markéta Záleská vznesla stejnou výhradu jako při projednávání tohoto bodu již
na minulém zasedání Výboru v květnu, že takto důležitý koncepční materiál obdrželi
členové Výboru 3 dny před zasedáním, s tím, že požadavek na upřesnění
podmínek fungování centrály byl vznesen na minulém jednání i dalšími členy
Výboru. Pro vyjádření se k takovému materiálu, je třeba mít větší časový prostor,
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proto nyní spíše očekává diskuzi. Takto zásadní věc nelze vyřešit jen jedním
jednáním.
Bc. Miloslav Šmída uvedl, že se zasláním materiálu se členům výboru snažili vyjít
vstříc, nicméně finální úpravy materiálu probíhaly ještě i v pátek 26. 7. 2013.
Ekonomická část materiálu se ještě řeší ve spolupráci s Ekonomickým odborem a
bude k dispozici až v závěru srpna po návratu vedoucího Ekonomického odboru
z dovolené.
Mgr. Markéta Záleská uvedla, že z materiálu vyplývá koordinační úloha centrály
vůči sdružením cestovního ruchu. Ráda by tedy věděla, jaká bude spolupráce
centrály se sdružením cestovního ruchu.
Bc. Miloslav Šmída uvedl, že sdružení cestovního ruchu není v tuto chvíli plán zrušit
nebo je nějak omezovat, že se počítá se zachováním a plným fungováním obou
sdružení cestovního ruchu a je třeba vzít v potaz jejich dosavadní úspěšné
fungování. Centrála bude podporovat úspěšné projekty a iniciovat vznik nových,
které bude realizovat.
Mgr. Markéta Záleská uvedla, že v materiálu je uvedeno, že obce mohou platit
členské příspěvky jak centrále, tak i sdružením cestovního ruchu, a toto si
nedokáže představit.
Bc. Miloslav Šmída uvedl, že centrála nemá v úmyslu vybírat členské příspěvky.
Metoda financování centrály obcemi se bude ještě řešit, s tím, že obce jsou nyní
členy jednoho nebo druhého sdružení.
Bc. Lucie Tesařová vznesla dotaz, jaká bude přidaná hodnota centrály, ať nedojde
k tomu, že její činnost bude pouze dublovat činnosti sdružení cestovního ruchu.
Toto v zaslaném materiálu nikde nenašla, naopak, činnosti centrály se s činnostmi
sdružení dublují.
Bc. Miloslav Šmída uvedl, že vznik centrály respektuje 3 úrovně řízení cestovního
ruchu a to stát – region – oblast. Centrála nehodlá dublovat činnost sdružení
cestovního ruchu, ale bude realizovat krajskou politiku cestovního ruchu a dále
vnějších vztahů a přidružených témat jako celek.
Ing. Lubomír Žmolík se dotázal, jaká bude role oddělení cestovního ruchu
Kanceláře hejtmana v novém systému.
Bc. Miloslav Šmída odpověděl, že stávající oddělení cestovního ruchu bude
zrušeno a jeho zaměstnanci by měli být převedeni na centrálu.
Ing. Zdeněk Potužák to vnímá tak, že stávající oddělení cestovního ruchu
Kanceláře hejtmana již nemá kapacitu ani organizační možnosti na další rozvoj
cestovního ruchu a vznikem centrály chce Olomoucký kraj tuto prioritní oblast
posunout dále.
Ing. Blanka Vysloužilová, MBA se připojuje k připomínce, že v podkladovém
materiálu zcela chybí ekonomika. V materiálu je také několikrát zmíněna vazba na
připravovaný zákon o podpoře cestovního ruchu, jehož reálné přijetí je
v nedohlednu a není tedy vhodné se v současné době k zákonu v tomto smyslu
upírat. Rovněž se dotázala, zda se počítá s tím, že členové sdružení cestovního
ruchu budou centrále platit za konzultační služby. Dle jejího názoru je toto pro
podnikatele velmi problematické pokud mají zároveň platit členské příspěvky
fungujícím sdružením cestovního ruchu.
Bc. Miloslav Šmída uvedl, že centrála musí hledat i jiné zdroje financování než
pouze od svého zakladatele, jímž bude Olomoucký kraj, a proto je možné, že
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poplatky za konzultační služby budou vybírány a že obce mohou být členy sdružení
i platit centrále.
Ing. Lubomír Žmolík podotkl, že se vznikem centrály se zruší dvě oddělení
Kanceláře hejtmana. Dotázal se, jaká je tedy představa, kdy centrála začne
opravdu fungovat a činnosti těchto oddělení plnohodnotně nahradí. Zároveň se
obává, že při vzniku centrály půjdou finance pouze na její zřízení a rozvoj a až
někdy v roce 2015 se dostanou finanční prostředky na samotný rozvoj cestovního
ruchu. Takové řešení je nutno podrobně posoudit, zda se jedná o účelnou investici.
Bc. Miloslav Šmída odpověděl, že se počítá se schválením založení centrály na
zářijovém Zastupitelstvu Olomouckého kraje. V období do konce roku potom budou
probíhat organizační práce na založení centrály, včetně určení jejího sídla. Od 1. 1.
2014 by pak měla centrála začít fungovat. Ohledně čerpání a hledání finančních
prostředků je v tuto chvíli velmi těžké hovořit, navíc přetrvává nejasná situace
ohledně programovacího období na roky 2014 – 2020. Zároveň dodal, že centrála
nechce blokovat pokračování stávajících projektů. Pro centrálu se nebude budovat
žádné nové sídlo, ale počítá se s tím, že bude sídlit v pronajatých prostorách
v Olomouci, dle podmínek i v nějaké méně lukrativní čtvrti. Získávání finančních
zdrojů pro své fungování bude jedním z primárních cílů centrály.
Mgr. Markéta Záleská podotkla, že nastavený harmonogram vzniku centrály je
podle ní těžko proveditelný. Zároveň se zeptala, jaké stanovisko k návrhu vzniku
centrály zaujala Komise pro vnější vztahy Rady Olomouckého kraje a jakým
způsobem byl vznik centrály projednán se zástupci sdružení cestovního ruchu.
Bc. Miloslav Šmída odpověděl, že na Komisi pro vnější vztahy Rady Olomouckého
kraje byl představen pouze původní materiál ke vzniku centrály, který byl předložen
i na minulém jednání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu. Oddělení vnějších vztahů
aktuálně zpracovává svůj koncept fungování zahraničních aktivit Olomouckého
kraje a tato záležitost bude projednána na Komisi pro vnější vztahy počátkem září
2013. Zástupci sdružení cestovního ruchu se účastnili mnoha jednání ke vzniku
centrály a budou požádáni, aby materiál k jejímu vzniku byl projednán i v jejich
orgánech. Komunikace ohledně vzniku centrály se sdruženími cestovního ruchu
probíhá, např. Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu vzneslo připomínky
zásadního charakteru.
PhDr. Jan Závěšický uvedl, že prvního jednání ke vzniku centrály se zúčastnil
koncem roku 2012. V květnu 2013 obdržel materiál ke vzniku centrály, ke kterému
vznesl řadu někdy i zásadních připomínek. Další verzi s vypořádáním jeho
připomínek měl obdržet do 14 dní. Od května však žádnou další verzi materiálu
neobdržel. Nyní má k dispozici pouze tu verzi, která byla rozeslána členům Výboru
a nedokáže v takto krátkém časovém úseku říci, nakolik byly jeho připomínky
zapracovány.
Miroslava Vlčková uvedla, že dle jejího názoru se od minulého zasedání Výboru
problematika vzniku centrály dostala opět na začátek, ne-li před něj. Požádala o
zveřejnění členů řešitelského týmu vzniku centrály a jasné a konkrétní argumenty
pro její vznik než jen na základě vzoru ze Zlínského kraje. Pokud má být v září
materiál schválen v Zastupitelstvu Olomouckého kraje, očekávala by, že dnes bude
předložen kompletní materiál a ne jeho pracovní verze určená k diskuzi. Zároveň se
otázala, proč vznik centrály tolik spěchá.
Bc. Miloslav Šmída si nemyslí, že vznik centrály je uspěchaný, dle něj zbývají 3
roky volebního období, ve kterém je toto třeba realizovat. Dodal, že objel všechny
fungující centrály cestovního ruchu v České republice a argumenty pro vznik
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centrály dodá.
Miroslava Vlčková uvedla, že není proti vzniku nových věcí, ale je proti uspěchaným
řešením. Ze všech krajů České republiky fungují centrály cestovního ruchu pouze
ve 3, ale na základě jiné formy. Odkazovat se na jiné kraje není dostatečným
argumentem.
Mgr. Markéta Záleská uvedla, že pro vznik materiálu ke vzniku centrály považuje
za velmi důležité, aby jej tvořili odborníci na cestovní ruch. Požádala proto
o představení řešitelského týmu.
Bc. Miloslav Šmída uvedl, že on sám se za odborníka na cestovní ruch nepovažuje.
Na vzniku centrály začal pracovat na konci roku 2012. Předtím se 20 let pohyboval
v komunální politice a byl členem různých komisí pro rozvoj venkova. Sestavu
řešitelského týmu rozešle dodatečně po jednání výboru.
Mgr. Djamila Bekhedda vznesla věcnou připomínku, že turistický region Střední
Morava nezasahuje do Zlínského kraje, jak je v materiálu uvedeno.
Ing. Miroslav Marek uzavřel diskuzi k tomuto bodu zasedání s tím, že dalším
termínem pro projednání vzniku centrály na zasedání Výboru bude 12. 9. 2013.
10 dní před tímto zasedáním bude členům Výboru rozeslána definitivní verze
materiálu, ke které zašlou své připomínky také obě sdružení cestovního ruchu. Na
základě předložení této definitivní verze materiálu, může Výbor přijmout jasné
stanovisko ke vzniku centrály, které bude předloženo Zastupitelstvu Olomouckého
kraje.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.
3.

Aktualizace „Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na
období 2014 – 2020“ a „Marketingové studie cestovního ruchu Olomouckého
kraje na období 2014 – 2016“
Alena Křetínská uvedla, že o tvorbě těchto dvou strategických dokumentů již členy
Výboru průběžně informovala na předešlých zasedáních. Jejich aktualizace je
důležitá i ve vazbě na vznikající centrálu, která bude vykonávat některé činnosti
oddělení cestovního ruchu. Velmi důležité je také v rámci těchto dokumentů
vydefinovat jaké činnosti bude dělat centrála a jaké obě sdružení cestovního ruchu,
neboť tato sdružení ve vztahu k přípravě zákona o podpoře a rozvoji cestovního
ruchu nejsou, v případě Olomouckého kraje, klasická oblastní sdružení vzhledem
k činnostem, které v současné době vykonávají. K Marketingové studii cestovního
ruchu uvedla, že jednání k analytické části budou probíhat do 9. 8. 2013, v průběhu
srpna pak bude dopracována návrhová část a akční plán cca do poloviny září.
Marketingová studie bude nově schvalována i Radou a Zastupitelstvem
Olomouckého kraje. Tato podmínka vychází z připravovaného zákona o podpoře a
rozvoji cestovního ruchu. Všechny podkladové materiály budou členům Výboru
samozřejmě včas zaslány. Dále sdělila, že na připomínkování výstupů od
zpracovatelů obou dokumentů se podílí řada odborníků, kteří jsou zastoupeni
v pracovní skupině pro jejich tvorbu. K aktualizaci Programu rozvoje cestovního
ruchu dále uvedla, že došlo k mírnému zdržení při tvorbě analýzy, vzhledem
k tomu, že se čekalo na finální statistická data za rok 2012. Analytickou část
obdrželi členové výboru k připomínkám minulý týden.
Bc. Hedvika Dostálová doplnila, že aktuálně již pracovní skupina obdržela
návrhovou část aktualizace Programu rozvoje a 12. 8. 2013 k ní proběhnou
pracovní workshopy, po kterých bude dopracována a následně rozeslána členům
Výboru. V září se pak počítá s projednáním dokumentu v Radě Olomouckého kraje.
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Poté bude dokument postoupen na projednání tzv. SEA a v prosinci by jej mělo
projednat Zastupitelstvo Olomouckého kraje.
Jan Jančí upozornil, že dle zaslané analýzy klesá návštěvnost hradů. Je třeba na
tuto skutečnost reagovat a zkoordinovat aktivity všech subjektů, aby nedocházelo
k dalším poklesům návštěvnosti.
Miroslava Vlčková uvedla, že toto by podle ní měla být přesně práce centrály.
Kamil Veselý upozornil na fakt, že v regionu probíhá velké množství zajímavých
akcí, které se konají ve stejném termínu.
Ing. Miroslav Marek uvedl, že tímto by se také mohla zabývat centrála, s tím že
subjekty, které nebudou chtít své aktivity koordinovat, na to budou doplácet.
PhDr. Jan Závěšický podotkl, že tyto věci nelze řešit ze shora, ale pouze
dlouhodobou systémovou prací uvnitř regionu v souladu se systémem organizace
cestovního ruchu Olomouckého kraje, kde se uplatňuje právě role sdružení
cestovního ruchu zespoda a partnerství s krajem shora. Partnerství s jednotlivými
subjekty pak funguje na úrovni sdružení např. při tvorbě turistických balíčků.
Souhlasí s tím, že právě Program rozvoje cestovního ruchu určuje také dělbu
kompetencí a výkonu funkcí jednotlivých složek systému. V této souvislosti také
připomněl, že v materiálu k centrále je např. uvedeno, že by měla převzít
koordinační úlohu v segmentu firemní a incentivní turistiky, což je podle jeho názoru
velmi složité i pro sdružení cestovního ruchu, které s podnikateli v regionu
dlouhodobě spolupracuje a tuto agendu řeší sdružení, protože fungují právě
v úrovni střetávání nabídky s poptávkou. Uvedl, že je nutné pečlivě posuzovat,
které aktivity v rámci Programu rozvoje cestovního ruchu a tedy i centrály budou
řešeny na jaké úrovni v rámci Organizace cestovního ruchu Olomouckého kraje.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.
4.

Různé
Ing. Miroslav Marek v rámci Různého otevřel diskuzi nad materiálem zpracovaným
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu o financování údržby běžeckých lyžařských
tras v Jeseníkách, který by měl sloužit Výboru jako podklad pro rozhodnutí o
doporučení schválení finančního příspěvku na údržbu tras pro rok 2014 pro
Zastupitelstvo Olomouckého kraje. Uvedl, že i přes značný posun ve zpracování
materiálu, stále neodpovídá jeho představě o materiálu, na základě kterého by mohl
Výbor v této věci rozhodnout. Materiál obsahuje i některé faktické nedostatky
v počtu upravovaných kilometrů tras, ale také nejasnosti ohledně celkových výdajů
nutných na údržbu tras. Materiál dle něj stále není ve stavu, aby s ním šel do
Zastupitelstva Olomouckého kraje žádat o podporu pro navýšení příspěvku.
PhDr. Jan Závěšický uvedl, že při zpracování materiálu vycházeli z dat, které jim
poskytli udržovatelé tras a že jde o pracovní materiál doplněný o data požadovaná
Výborem, který není určen jako podklad k rozhodování. Výše celkových výdajů
nutných na údržbu tras se velmi těžko přesně specifikují vzhledem k tomu, že
velkou roli při údržbě tras hrají klimatické podmínky a že v posledním období došlo
z tohoto důvodu k nevyužití již zajištěných finančních prostředků. Rozdíly se budou
samozřejmě dle smluv o poskytnutí příspěvku vracet. Problematickým je současný
složitý systém financování, který se zakládá na snaze maximalizovat veřejnou
podporu údržby tras. Celkem došlo ale podle něj ke značnému posunu v celém
systému, nicméně jsou stále dva hlavní problematické sektory. Doplnil, že se jedná
především o dva problematické, ale z pohledu běžkařské veřejnosti o nejdůležitější
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sektory, a to Červenohorské sedlo a Skřítek. Dle jeho názoru jde především o to,
aby udržovatelé tras dostali garanci, s jakým minimálním příspěvkem mohou počítat
při údržbě tras.
V následné diskuzi se členové Výboru shodli na tom, že je třeba podklad doplnit o
předpokládané náklady na údržbu jednoho kilometru trasy v každém sektoru, na
základě kterého bude určen podíl, který bude udržovatelům poskytován a také o
podrobnější argumentaci pro nákup rolby do sektoru Skřítek včetně alespoň
rámcového odhadu nákladů. PhDr. Jan Závěšický poděkoval za podporu a návrh
řešení, které je podle něj velmi smysluplné a bude projednáno v průběhu srpna na
pracovním jednání s udržovateli tras. Takto doplněný podklad bude předložen na
další zasedání Výboru.
Mgr. Djamila Bekhedda na závěr informovala členy Výboru o aktivitách Střední
Morava – Sdružení cestovního ruchu, o realizovaných presstripech a studijních
cestách a také o uzavření smlouvy s Nadací Partnerství na projektu Cyklisté vítáni.
Zmínila také informaci z jižní Moravy, že zde byly označeny všechny dálkové trasy
EuroVelo. V Olomouckém kraji takovéto značení prozatím chybí. Dále doplnila
informaci o zařazení města Olomouce a celé Moravy do cestovního průvodce
„Lonely Planet“ mezi TOP 10 evropských destinací pro rok 2013.

V Olomouci dne 1. 8. 2013
Zapsal: Mgr. Radek Stojan

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