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ZÁPIS  
ZE ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY CESTOVNÍ RUCH   

PŘI REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCI ÚSTECKÉHO KRAJE, 
 

které se konalo dne 8. 3. 2017 v době od 10:00 do 11:45 v zasedací místnosti číslo 659 
v 6. patře budovy A Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48 v Ústí 
nad Labem. 
 
 
Přítomní členové a hosté: dle Prezenční listiny 
 
 
Program zasedání: 

1. Posuzování vazeb na strategické dokumenty kraje u žádostí podaných do výzev 
v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 

2. Různé 

 
 
Bod č. 1 Posuzování vazeb na strategické dokumenty kraje u žádostí podaných do 
výzev v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 
 
Vedoucí pracovní skupiny Ing. Jiří Válka zahájil zasedání pracovní skupiny přivítáním 
členů a seznámením s programem. 
 
Hlavním bodem programu bylo posuzování vazby projektů na regionální strategie, 
předložených v rámci výzvy č. 1/2017 Národního programu podpory cestovního ruchu 
v regionech. 
 Posouzení se týkalo projektů předložených v těchto dotačních titulech: 

I. podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR – dotační titul 
č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury CR – 7 projektů 

II.  podprogram Marketingové aktivity v CR – dotační titul č. 2 - Marketingové 
aktivity na oblastní a lokální úrovni – 3 projekty 

 

Ing. Válka nastínil postup posuzování projektů a požádal přítomné členy PS CR 
o podepsání čestného prohlášení o nepodjatosti k posuzovaným záměrům.  

Ing. Válka následně zahájil samotný proces posuzování projektů. Každý člen měl 
k dispozici „anotace projektů“ a měl možnost se vyjádřit ke všem, ke kterým nebyl 
podjatý.  
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Člen PS CR p. Zoser vyjádřil pochybnost nad objektivitou posuzování vzhledem 
k tomu, že ze stran MMR nebyly k dispozici všechny parametry projektů. Přítomní 
o tomto diskutovali s tím, že k posouzení vazby na strategické dokumenty a priority 
kraje jsou „anotace projektů“ dostačující. 

Zúčastnění projednali všech 10 předložených projektů a na základě konsensu rozhodli, 
že všechny vykazují vazbu na priority kraje, respektive strategické dokumenty kraje. 
Následně byl zpracován hromadný posudek PS CR, který podepsal předseda pracovní 
skupiny Ing. Válka. U jednoho z posuzovaných projektů byla v posudku do poznámky 
doplněna vazba na konkrétní prioritu a opatření Strategie rozvoje cestovního ruchu 
v ÚK 2015 – 2020, neboť žadatel uvedl tuto informaci v „anotaci projektu“ nepřesně. 
Posudek byl odeslán na Odbor cestovního ruchu MMR. 
 
 
 
Bod č. 2 Různé 
 
Přítomní v průběhu celého jednání také diskutovali o nastavení Národního programu 
podpory cestovního ruchu v regionech. 
Pan Zoser upozornil, s odvoláním na slova paní ministryně při návštěvě ÚK, na to, že 
by měly být z národních programů na cestovní ruch přednostně podpořeny malé obce, 
dobrovolné svazky obcí a destinační agentury. Dále zmínil, že žádosti u tohoto 
programu jsou zbytečně složité, některé údaje se vyplňují opakovaně.  
P. Zoser také doporučil navýšení podílu dotace a tím snížení vlastního podílu žadatele. 
Hlavním důvodem je to, že DPH jde za žadateli a tím se podíl 50% dotace zásadně 
snižuje pod tuto hranici. Tím se velmi snižuje šance, hlavně pro malé obce, si o takovou 
to dotaci požádat a to z důvodu vysokého finančního spolupodílu.  Je to nespravedlivé, 
neboť někteří finančně zdatnější žadatelé si budou moci žádat o podporu z dotací EU, 
kde je spolupodíl  většinou 15 % a ministerstvo, které pro malé obce nevyjednalo 
v novém programovém období z prostředků EU pro cestovní ruch téměř nic, nabízí 
v národním programu pro venkov zásadně horší podmínky. 
P. Válka uvedl, že v žádostech jsou některé položky, dle jeho názoru, zbytečné.  
p. Jirman poukázal na finanční náročnost povinných příloh, jako jsou např. ověřená 
daňová přiznání včetně výkazu zisku a ztráty. 
P. Hamplová požaduje, aby se v rámci programu pro destinační agentury navýšilo 
plnění a byl zrušen požadavek na finanční zdraví. 
p. Jirman se přidal s připomínkou, aby byly mzdové příspěvky pro destinační agentury 
způsobilé. 
p. Novotná Pokorná apeluje na „předělání“ destinací v rámci CzechTourismu. P. Válka 
zmínil, že se o tomto jedná již od roku 2011, zatím bez odezvy. 
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Na základě předešlé diskuse přijala pracovní skupina následující usnesení: 
 
Usnesení PS CR RSK ÚK č. 1/2017: 
 
Pracovní skupina Cestovní ruch RSK ÚK navrhuje v následující výzvě Národního 
programu podpory cestovního ruchu v regionech tyto změny: 
- větší podporu malým obcím, dobrovolným svazkům obcí a destinačním 

managementům 
o bodové zvýhodnění 
o vyšší podíl dotace 

- odstranění požadavku na finanční zdraví – kladný hospodářský výsledek, ale pouze 
u žadatelů destinačních agentur 

- pouze u projektů destinačních managementů zahrnout mzdové náklady do 
uznatelných nákladů 

- zjednodušit projektovou žádost a především některé přílohy, které si lze ověřit 
z dostupných registrů, nepožadovat 

o výpis z rejstříku trestů u hejtmanů 
o výpis z rejstříku trestů u členů správní a dozorčí rady destinačních agentur, 

ale pouze u statutárního zástupce 
o ověřená daňová přiznání včetně příloh od finančního úřadu 

 
 
 
 
 
 
Na závěr vedoucí PS Ing. Válka poděkoval za účast a diskuzi. 
 
 
 
 
Zápis zpracovala: Mgr. Martina Pražáková 
Dne: 13. 3. 2017 
 
 
 
Přílohy: 
- Prezenční listina 


