
Zápis č. 5/21  

z 5. zasedání Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje, 

 
 

které proběhlo dne 20. července 2021 (úterý) ve 13.00 hodin 

Online prostřednictvím platformy MS - Teams 

 
 
Účast: 
 
Přítomni:  Ing. Jiří Fišer 

RNDr. Ladislav Havel 
PhDr. Ludmila Ourodová 
Mgr. Radek Pileček 
Bc. Jiří Roubíček 
Pavla Šádková 
Ing. Milan Zálešák 
 

Omluveni:  Ing. Karel Kratochvíle 
Bc. Martin Lobík 
Mgr. Tomáš Polanský 
Jindřich Soukal 
 

 
 
Hosté: Mgr. Petr Soukup 
 
Program: 

 

1) Představení nového ředitele JCCR pana Mgr. Petra Soukupa 

2) Hlasování k návrhu nového jednacího řádu komisí rady kraje 

 

Bod 1: Představení nového ředitele JCCR pana Mgr. Petra Soukupa 

 

Petr Soukup byl jmenován novým ředitelem JCCR a komisi představil první poznatky ze svého 

působení ve vedení Jihočeské centrály cestovního ruchu. Další jednání s touto krajem zřizovanou 

organizací tak mohou být vedeny již s novým nástupcem Jaromíra Poláška, který ve funkci skončil 

k 30.6. (vizte minulé jednání komise). 

 

Pan Mgr. Petr Soukup se krátce představil – začínal v Bruselu, poté přešel do Jihočeského kraje, 

poslední dva roky měl na starosti kancelář hejtmana. Následně promluvil o vývoji v JCCR – proběhly 

úspory v rozpočtu, nějaké organizační změny – nyní je JCCR stabilizovaná. Připomněl důležitou 

událost v září, kdy by měla být schválena Koncepce cestovního ruchu, přejal dokument tak jak mu byl 

předán, je však připraven diskutovat na toto téma. 

Informoval též o aktuální situaci – pád na cca 1,1 mil. turistů z 1,8 mil. turistů minulý rok – pracuje se 

proto na podzimní kampani, v polovině srpna by měla být hotová koncepce, je to snaha přilákat turisty 

i mimo hlavní sezonu. 



Kvůli covidu byly v rámci JCCR sloučeny agendy vzdálených a blízkých zahraničních trhů se záměrem  

na blízkou/sousední lokalitu. 

J. Roubíček zapomněl odeslat připomínky, proto se dotázal, zda je možné je ještě zaslat? – P. Soukup 

konstatoval, že deadline již byl, nicméně že se s tím pokusí JCCR nějak vypořádat. L. Havel 

pogratuloval panu Soukupovi, dále konstatoval, že incoming poklesl velkým způsobem zažíváme 

velkou tragédii – požádal CzechTourism, aby se starali o weby, které zvou turisty. 

R. Pileček se dotázal, jaké budou hlavní priority podzimní kampaně? – P. Soukup představil několik 

variant – přemýšlíme, koho primárně oslovit – 1) aktivní senioři, 2) firemní turistika – za cca 14 dní 

bude zpracován návrh postupu. 

L. Havel se zeptal, zda byla diskutována i kongresová turistika? – P. Soukup odpověděl, že zvolil 

úmyslně rétoriku „firemní“ turistiky – kongresová je v ohrožení kvůli vyšším počtům účastníků. 

 

Usnesení č. 1/2021/KCR-5 

Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje 

bere na vědomí představení nového ředitele JCCR. 

10/0/0 

 

Bod 2: Hlasování k návrhu nového jednacího řádu komisí rady kraje 

 

Komise byla požádána o posouzení a případné připomínkování přiloženého návrhu nového jednacího 

řádu komisí rady kraje – 2 soubory součástí pozvánky. 

  

Naše stanovisko je poptáváno ideálně k 31. 7. 2021, nejpozději do 13. 8., tak, aby bylo možné 

zpracovat a vypořádat připomínky a připravit materiál v řádném termínu k projednání a rada kraje jej 

projednala koncem srpna či začátkem září. 

 

Sociální komise iniciovala snahu o novelizaci JŘ komisí. Proto se k této aktivitě Jihočeského kraje 

připojuje a v souladu se svým dřívějším usnesením doporučuje úpravy. Předseda komise cestovního 

ruchu Tomáš Polanský je tomuto postoji také nakloněn a podporuje uskutečnit úpravy jednacího řádu. 

 
V diskusi podal informaci J. Roubíček, že připravují za ČPS komplexní návrh. 
 
Usnesení č. 2/2021/KCR-5 

Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje 

doporučuje úpravy jednacího řádu komisí. 
10/0/0 

 
Jednání skončilo v 13:35. 


