Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina č. 3/2016
konaného dne 12. září 2016
Přítomni:
Hosté:

1. Běhounek Jiří, MUDr.

11. Zdvihalová Jana

2. Novotný Vladimír, Ing.
3. Kružíková Marie, RNDr.

12. Huňáček Jaroslav, Dr. Ing. Hosté:
1. Čihák Tomáš, Ing.
arch
13. Pertl Martin

4. Vystrčil Miloš, RNDr.

14. Forman Jiří, Mgr.

5. Bence Roman

15. Budínková Kateřina

6. Antonů Jiří

16. Kratochvílová Eva, MA.

7. Kovář Jiří

17.

8. Brabec Miloš

18.

9. Trojanová Iva

19.

10. Svoboda Čestmír, Mgr.

20.

Nepřítomni:
1. Stejskalová Marie, Ing.

5. Nevoral Marek

9. Šimon Vít, Ing. Ph.D.

2. Krčál Petr, Mgr. et Bc.

6. Vladimír
MarešováPavlík,
Jiřina Ing.

10. Nutilová Ludmila, Ing.

3. Joukl Libor, Ing.

8. Ilona
Staňková
7.
Dvořák
Rostislav, JUDr.

11.

4. Fialová Jana, Ing.

8. Jaša Stanislav, Ing.

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Úvod, organizační záležitosti, MUDr. Jiří Běhounek
Informace z celostátního jednání tripartity, MUDr. Jiří Běhounek
Perspektivy rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina, RNDr. Marie Kružíková, Ing. Tomáš
Čihák
Různé a diskuze
Závěr

1. Úvod a Organizační záležitosti RHSD, MUDr. Jiří Běhounek
Pan hejtman přivítal přítomné členy Rady hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina a seznámil
je s navrhovaným programem, který byl všemi odsouhlasen. Omluvil pana doktora Dvořáka, který se
ve stejném termínu účastnil celostátní tripartity a přešel k bodu č. 2.
2. Informace z celostátního jednání tripartity, MUDr. Jiří Běhounek
Pan hejtman uvedl, že se 25. července konalo společné jednání RHSD ČR a krajských tripartit.
Projednávaný materiál je velmi obsáhlý a zápis z tohoto jednání obdrželi všichni členové před
jednáním (Příloha č. 1). Ve stručnosti uvedl, probírané body společného jednání a to Dopravní
obslužnost a problematika mezd řidičů v autobusové dopravě v závazku veřejné služby a Situace v
regionálním školství a jeho financování.
Pan hejtman se dotázal, zda má někdo ke společnému jednání tripartit a k zaslanému zápisu
dotazy, ale žádné dotazy vzneseny nebyly. Poté přistoupil k bodu č. 3 a předal slovo paní radní
Kružíkové a panu řediteli Čihákovi.
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3. Perspektivy rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina, RNDr. Marie Kružíková,
Ing. Tomáš Čihák
Paní radní Kružíková měla k tomuto bodu připravenou podrobnou prezentaci, kterou okomentovala.
Prezentace je k zápisu přiložena jako Příloha č. 2.
Prezentace obsahovala tabulky a grafy s vývojem cestovního ruchu na území Kraje Vysočina:
 Ekonomická analýza území
 Statistiky návštěvnosti Kraje Vysočina za období 2008 – 2015
 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Kraji Vysočina v l. 2008 – 2015
 Nerezidenti v Kraji Vysočina v l. 2008 – 2015
 Návštěvnost krajů ČR (2012 – 2015)
 Počet přenocování v krajích ČR – za rok 2015
 Průměrná délka přenocování v krajích ČR
 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v Kraji Vysočina (únor 2013 – únor 2016)
 Nejnavštěvovanější turistické cíle v Kraji Vysočina (v roce 2015)
 Kongresová a incentivní turistika v Kraji Vysočina
 Profil návštěvníka Kraje Vysočina
 Demografická struktura návštěvníků Kraje Vysočina
 Doprava návštěvníků do regionu
 Pobyt návštěvníků v regionu
 Důvody k návštěvě destinace
 Spokojenost návštěvníka Kraje Vysočina – hodnocení služeb v regionu
 Spokojenost návštěvníka Kraje Vysočina – hodnocení infrastruktury a vybavenosti regionu
 Profil návštěvníka – hlavní změny v období let 2005 – 2015.
Paní radní Kružíková předala slovo panu řediteli Čihákovi. Pan ředitel ve stručnosti představil
organizaci Vysočina Tourism, p.o. a seznámil přítomné s její činností. Poté navázal na paní radní
Kružíkovou a pokračoval v připravené prezentaci.













Subjekty působící a ovlivňující rozvoj cestovního ruchu v Kraji Vysočina
Kraj Vysočina - Koncepční činnost, Dotační politika vč. administrace (GP z FV, Zásady ZK,
Pravidla RK, Realizace projektů, Podpora projektů formou spolufinancování, Finanční
podpora subjektům - KČT, akcí, Prezentační akce
Kraj Vysočina – spolufinancování operačního programu ROP Jihovýchod 2007 – 2013
Podpora cestovního ruchu prostřednictvím Fondu Vysočiny
Podpora cestovního ruchu prostřednictvím dalších dotací Kraje Vysočina
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Projekty realizované organizací Vysočina Tourism v letech 2008 – 2015
Destinační společnosti na území Kraje Vysočina
Destinační společnost Koruna Vysočiny, z.s.
Destinační společnost Rozvoj Třebíčska, z.s.p.o.
Směr dalšího rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina
Směr dalšího rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina – očekávaná doporučení

Paní radní Kružíková poděkovala panu řediteli vystoupení a přítomné seznámila s posledním bodem
prezentace - Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025.
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Dotazy:
V čem je největší potenciál pro zvýšení cestovního ruchu v Kraji Vysočina?
- Paní radní Kružíková uvedla, že největší zlepšení by v našem kraji mohlo nastat tehdy, kdyby se
podnikatelské subjekty, které se pohybují v cestovním ruchu, spolu domluvily a začaly
spolupracovat. V některých oblastech nebo jiných krajích toto již začíná fungovat, např.
v Jihočeském kraji, mají nastavenou podporu tak, že konkurenční oblasti musí spolupracovat a
dávat společné finance na rozvoj území, a poté stejnou částku získají od kraje zpět. Do budoucna
se počítá s tím, že Národní program podpory cestovního ruchu bude postaven na spolupráci a
kvalitě nabízených služeb.
Počítá se do budoucna s prezentací Kraje Vysočina na Mezinárodním veletrhu průmyslu a
cestovního ruchu Regiontour formou menších stánků, jak tomu bylo v r. 2015, nebo větší
prezentací kraje, jako tomu bylo v předchozích letech?
- Paní radní uvedla, že stánek na Regiontouru byl v předchozích letech placen z grantových
programů, ale efektivita nebyla až tak velká. Proto se propagace kraje připojila ke stánku Czech
Tourism. Vzhledem k tomu, že návštěvnost Regiontouru není v posledních letech příliš velká, počítá
se s propagací kraje v této menší formě i v příštím roce. Mnohem úspěšnější propagace kraje byla
např. na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích, která je mnohem více navštěvovaná.
Jakým způsobem chce kraj řešit zážitkovou turistiku ve spolupráci s privátním sektorem a zda
fungují QR kódy směrem k zážitkové turistice?
Pan náměstek Novotný uvedl, že se ve spolupráci s Taiwanem zavedly QR kódy do muzeí a galerií
a ve spolupráci s městem Jihlava se zavedly v ZOO Jihlava. Nyní se spolupracuje na možnosti
použití venkovní technologie E-baken, které by umožnili se připojit přes aplikaci až na několik
desítek metrů. Tato aplikace dokáže provázet městem a poskytovat informace o konkrétním místě a
dá se to propojit i s podnikatelským prostředím.
Dále probíhala diskuze nad možnostmi rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina, které by přilákaly
turisty nejen na krátké výlety, ale i na dlouhodobější pobyty.

4. Diskuze a různé
Pan Bence přednesl žádost za Regionální radu odborových svazů, účastnit se výborů a komisí
Kraje Vysočina. Pan hejtman přislíbil, že tento požadavek předloží novému Zastupitelstvu Kraje
Vysočina a pan náměstek Novotný toto potvrdil.
Pan náměstek Novotný podal informace o hospodaření Kraje Vysočina.
Vývoj daňových příjmů byl do konce srpna 2016 velmi dobrý. Alikvótní plnění daňových příjmů je o
241mil vyšší oproti loňskému roku. V plnění daňových příjmů za sledované období 2016 je Kraj
Vysočina na úrovni 115%, což je asi o 378mil Kč více oproti skutečnosti loňského roku.
Skutečné plnění rozpočtu po první tranži je o 6% vyšší než bylo v roce 2015.
Je připraven první návrh rozpočtu pro nové Zastupitelstvo Kraje Vysočina a Radu Kraje Vysočina.
Je navrhován vyrovnaný rozpočet, rezerva bude až 200mil, protože jsou připravené nové projekty a
budou se navyšovat mzdy u některých krajských institucí. Nové zastupitelstvo by mělo disponovat
částkou 1,5 mld Kč, které jsou ve fondu strategických rezerv a na účtech.
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Pan Čestmír Svoboda vyslovil očekávání za zaměstnavatelské svazy, aby budoucí RHSD naplnila
to, co se podařilo v uplývajícím období – pravidelnost jednání Předsednictva RHSD Kraje Vysočina,
pravidelnost zasedání pléna, pravidelnost rozesílání materiálů a zápisů. Vyjádřil přání, aby budoucí
RHSD toto vnímala jako morální závazek, aby toto fungovalo přinejmenším jako doposud.
Pan náměstek Novotný také všem poděkoval za spolupráci po celé období fungování RHSD.

5. Závěr
Pan hejtman se připojil k poděkování za vzájemnou spolupráci všem přítomným členům, ale i
partnerům a spolupracovníkům a se všemi se rozloučil.

MUDr. Jiří Běhounek, v. r
hejtman Kraje Vysočina
předseda RHSD Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eliška Váchová dne 12. září 2016
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