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OKRM/18/2015/Z/8

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 2. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 28. 1. 2015

Přítomni: Ing. Jiří Nevečeřal, Richard Schötz, Libuše Smolíková, MBA, Jana 
Soukupová, Pavla Šádková, Ing. Petr Šalda, Filip Šmaus, Ing. Petra Vachová, 
Mgr. Martina Vodičková

Omluveni: Mgr. Marcel Goetz, Mgr. Tomáš Paulík

Nepřítomni:

Hosté: Martin Mlčák, Mgr. Iva Sedláková, Mgr. Bohumil Čtveráček, Ing. Petr Štumpf

Jednání komise pro cestovní ruch bylo zahájeno v 17:00 hodin v počtu devíti členů komise.

Schválený program:

1. Zahájení jednání

2. Prezentace EF
Přednášející Ing. Petr Štumpf odprezentoval výsledky výzkumu JČU: profil návštěvníků 
Českých Budějovic v červnu až září 2014, výzkum byl zadán Magistrátem města České 
Budějovice. Předmětem výzkumu byly důvody proč jezdí turisté do Českých Budějovic, 
s čím si je asociují, kolik zde utratí, jestli navštěvují v Jihočeském kraji i další destinace, 
dále spokojenost či nespokojenost s nabízenými službami. Komise doporučuje více 
prozkoumat průměrnou délku pobytu (2,5 dne) - jiné výzkumy ukazují odlišnou hodnotu. 
Ing. Štumpf představil doporučení vyplývající z výzkumu, následovala debata o některých 
konkrétních výsledcích výzkumu. Přednášející, komise CR i odbor kultury a CR se 
domluvili na další spolupráci a kontinuitě výzkumu a možnostech další spolupráce 
Jihočeské univerzity a Magistrátu města ČB. Komise vedla diskuzi o navýšení vzorku 
respondentů, prodloužení zkoumané sezóny, rozdělení výzkumu na turisty z kraje a turisty 
mimo kraj. Dále byla předmětem diskuze podpora spolupráce komise, odboru a Jihočeské 
univerzity ohledně bližší specifikace výzkumu a možnosti uzavření víceleté smlouvy 
s Jihočeskou univerzitou. Došlo k zhodnocení finančních možností na rok 2015 
(snížení o 600.000 Kč) a možnosti vyhledání sponzora pro financování zmíněného 
výzkumu (potenciální zájemce by mohl být Budvar, n. p.).

3. InBudějovice.cz
Přijato usnesení č. 2/2015 (9 - 9,0,0)
Komise se usnesla na podpoře prezentace akcí na webovém portálu InBudějovice.cz i mimo 
hranice města v rámci regionu. Tyto akce budou schopny doplnit turistickou nabídku města 
a napomůže provázanosti jednotlivých městských webů (sbírání tzv. pro-kliků - město si 
zlepšuje PR. Dále komise rozhodla o zrušení kolonky "Okolí" v kalendáři akcí - akce 
v okolí se budou míchat s místními. Dalším předmětem jednání byla otázka propojení 



2

jednotlivých ubytovacích či stravovacích zařízení s tripadvisorem, čímž by prostřednictvím 
hodnocení samotných hostů vznikl žebříček zařízení uspořádaný na základě kvality. 
Komise také doporučila odboru zasílat nově zpracované propagační materiály do hotelů 
a podobných zařízení s vyšší koncentrací turistů. Další požadavek směřoval na vytvoření 
samolepek s logem InBudějovice.cz, které by mohly být umisťovány na jídelní lístky, dveře 
hotelů, restaurací či galerií. Byla projednávána možnost navázání bližšího kontaktu 
s pobočkou Czech Tourism na Staroměstském náměstí v Praze, která projevila ochotu 
propagovat naše město zdarma formou umístění propagačních materiálů (nové video, 
bannery, letáky, apod.). Veškeré informace týkající se volnočasového portálu budou 
postoupeny řídícímu výboru pro InBudějovice.cz k projednání a rozřešení. Dále vedoucí 
odboru p. Sedláková sdělila, že na jednání řídících výborů pro InBudějovice.cz za MM ČB 
a WMP, s. r. o. se rozhodlo o požadavku na kvalitu log, která mají na tomto portálu být 
uveřejněna, čímž se zkvalitní i grafika webu.

4. Stručná prezentace došlých návrhů na podporu CR od členů komise
Tento bod programu byl posunut na příští jednání komise s tím, že členům komise bude 
rozeslána kompletní tabulka s příspěvky každého k doplnění a prostudování.

5. Další
Nový videoklip propagující město České Budějovice nebyl projednáván ani se současnou, 
ani s předchozí komisí CR. Zatím video není převzato městem, ovšem autor jej již vložil na 
svůj účet na youtube.com. Problémem je vágní smlouva s kanceláří primátora. Bylo by 
dobré kontaktovat autora kvůli účinkujícím, zda mají podepsanou smlouvu o hereckém 
výkonu.
Na závěr se řešila otázka 750 let města. Byla ustanovena organizační komise. O programu 
bude komise pro CR seznámena v průběhu následujícího zasedání. Komise požádala odbor 
o přizvání vedoucí koordinátorky oslav p. Hruškové na příští jednání komise.

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

Další jednání komise bylo stanoveno na středu 25. února 2015 od 17:00 v místnosti č. 203.
2. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 19:05 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: InBudějovice.cz

komise rady města pro cestovní ruch přijala   u s n e s e n í   č. 2/2015:

komise rady města pro cestovní ruch

u k l á d á
odboru kultury a cestovního ruchu, aby změny navržené členy komise realizoval ve spolupráci se 
společností WMP, s. r. o., která realizuje volnočasový portál inBudějovice.cz.
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V Českých Budějovicích dne 28. 1. 2015

Zapsal(a): Jana Soukupová, členka komise

Ověřil(a): Ing. Petr Šalda

Ing. Petr Šalda
předseda komise
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