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Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje 

tajemník: Jan Martínek, tel. 386 720 561, e-mail: martinek@kraj-jihocesky.cz 

 

České Budějovice, 28. 6. 2022 

 

Zápis č. 11/2022 

z 11. jednání Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje,  

které se konalo v zasedací místnosti Secese (č. 3.076) v budově krajského úřadu, 

 U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

 

Přítomni: Mgr. Tomáš Polanský, Mgr. Radek Pileček, Ing. Jiří Roubíček, Jindřich Soukal, Ing. Karel 

Kratochvíle, Pavla Šádková, Ing. Jiří Fišer, Ing. Milan Zálešák 

Omluveni:  Bc. Martin Lobík, PhDr. Ludmila Ourodová, RNDr. Ladislav Havel 

Hosté: Mgr. František Talíř 

  

Program jednání: 

1) Zahájení, schválení programu 

2) Koncepce rozvoje cestovního ruchu 

3) Regionální stálá konference - návrh složení konkrétních institucí/jmen 

4) Dotační program JčK  

5) Exkurze do zahraničí 

6) Informace z JCCR a JčK 

7) Různé  

 

Jednání zahájil a řídil předseda komise. Přítomno 8 členů, komise usnášeníschopná. 
 
Bod 1: Zahájení, schválení programu 

Pan předseda T. Polanský přivítal přítomné na jednání a poděkoval jim za účast, následně byl program 

schválen. 

 

Bod 2: Koncepce rozvoje cestovního ruchu 

Ke koncepci proběhla krátká diskuse, T. Polanský zopakoval možnost i nadále zasílat podněty, J. 

Roubíček konstatoval, že připomínky klubu Pirátů nadále platí.  

 

U s n e s e n í   č. 9/2022/KCR-11 

Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje  

konstatuje, 

že nemá k dnešnímu dni doporučení k úpravám v rámci schváleného harmonogramu evaluace Koncepce 

rozvoje cestovního ruchu. 

Hlasování 8/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod 3: Regionální stálá konference – návrh složení konkrétních institucí/jmen 

T. Polanský představil složení z roku 2017 a na dotaz co s tím dělat konstatoval, že by bylo dobré 
zaktualizovat to, měla by to být platforma, na které by se dala probírat aktuální témata k řešení, například 
COVID – tak, aby tam bylo maximální propojení v oboru.  
 
Návrh institucí pan předseda upřesnil takto: 
Jihočeský kraj 
Krajský úřad Jihočeského kraje 
JCCR 
Komise kultury 
Komise CR 
Komise dopravní, školství  
Sdružení CR Jihočeské hospodářské komory 
Nadace Jihočeské cyklostezky 
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Asociace turistických informačních center 
Sdružení historických sídel Čech a Moravy 
Asociace hotelů a restaurací 
Národní památkový ústav 
Asociace kempů 
Asociace cestovních kanceláří 
Asociace horských středisek 
Sdružení lázeňských míst ČR 
Klub českých turistů 
Asociace průvodců 
Sdružení České dědictví UNESCO 
Svaz obchodu a cestovního ruchu 
vysoké školy se zaměřením na CR (VŠTE, JU) 
střední školy se zaměřením na CR (SŠ Husova 9, VOŠ,…) 
Hosté: 
Města s pracovníkem CR 
Klíčoví zaměstnavatelé 
 
a nechal hlasovat následující usnesení: 
 
U s n e s e n í   č. 10/2022/KCR-11 

Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje  

doporučuje 

JCCR finalizovat seznam včetně jmen a obnovit Regionální stálou konferenci jakou součást naplňování 

Koncepce rozvoje cestovního ruchu. 

Hlasování 8/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 
 

Bod 4: Dotační program JčK 

 

T. Polanský navrhl usnesení ve smyslu doplnění příloh žádostí – povinnou přílohou by mělo být potvrzení 

od příslušné DMO k žádanému projektu (minimálně, že ho bere na vědomí a stanovisko DMO) a definice, 

kterou část Koncepce projekt naplňuje – mohl by to být jeden dokument. J. Roubíček apeloval na 

zachování dotačního titulu na podporu karavanů. F. Talíř vyjádřil zájem na zachování maximální podpory 

CR v kraji, a to jak DMO, tak nových úspěšných dotačních titulů. 

 

U s n e s e n í   č. 11/2022/KCR-11 

Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje  

doporučuje 

1. do podkladů k dotačním programům doplnit požadavek na 2 informace od žadatelů: 

a) Potvrzení o informovanosti s podávaným projektem v rámci dotčené oblastní DMO 

b) Informaci o tom, jakou část Koncepce rozvoje cestovního ruchu a jaké indikátory podávaný projekt 

naplňuje. 

2. zachovat výši podpory cestovního ruchu minimálně jako v roce 2022. 

Hlasování 8/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Bod 5: Exkurze do zahraničí – možné termíny, harmonogram a zapojené instituce 

 

Proběhla diskuse o možné exkurzi do zahraničí, pan předseda přislíbil v té věci jednat s JCCR a představit 

možnosti realizace včetně destinace výjezdu.  

 

U s n e s e n í   č. 12/2022/KCR-11 

Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje  
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navrhuje 

JCCR zpracovat harmonogram Exkurze do zahraničí včetně oslovení možných účastníků do dalšího 

jednání Komise CR, tj. 20.9.2022. 

Hlasování 8/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Bod 6: Informace z JCCR a JčK 

 

F. Talíř krátce informoval o dění na kraji – ve čtvrtek bude na Radě předložena zpráva z JCCR. Očekává 

se též zákon o cestovním ruchu. J. Roubíček informoval o svém jednání s panem Jiránkem z MMR, 

vypadá to podle něj optimisticky. T. Polanský podal krátkou zprávu o stavu webu krajského cestovního 

ruchu a jeho aktualizaci.  

 

Bod 7: Různé 

 

Termíny na příští pololetí: 

 

• 20.9.2022  
• 1.11.2022  
• 6.12.2022  

 

 

Další setkání bude 20.9.2022 v jednacím sálu Secese. 

 

Předseda poděkoval přítomným za iniciativu a účast na jednání. Jednání bylo ukončeno v 13:44 hod.  

 

Zapsal:  Jan Martínek 

Ověřil:      Mgr. Tomáš Polanský 


