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OKRM/11/2017/Z/5

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 1. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 11. 1. 2017

Přítomni: Mgr. Marcel Goetz, Zdeněk Křišťan, Hana Lamačová, Rudolf Ortman, Richard 
Schötz, Libuše Smolíková, MBA, Jaroslava Sýkorová, Pavla Šádková, 
Ing. Petr Šalda, Mgr. Martina Vodičková, Ing. Michal Voleník

Omluveni:

Nepřítomni:

Hosté: Koncept Lanna  p. Borovka, p. Jirásková

Schválený program:

1. Zpráva z výkonného výboru DS Českobudějovicko - Hlubocko z. s.
Pan Šalda seznámil členy komise s podstatnými informacemi z posledního zasedání 
výkonného výboru destinační společnosti Českobudějovicko - Hlubocko, z. s. Destinační 
společnost funguje 1 rok. Společnost připravuje nový web pro odbornou veřejnost, jež bude 
obsahovat potřebné informace o destinaci, provozovatelích služeb i fotobanku, kterou 
mohou členové bez omezení využívat. Na zasedání zaznělo, že by se komise CR měla 
vyjádřit k systému a výši ubytovacích poplatků, jejichž úhrada neodpovídá skutečnosti (je 
neefektivní) a platící zatěžuje (v zahraničí je úhrada ubytovacího poplatku přenesena na 
zákazníka). Společnosti se podařilo získat finanční prostředky, jež vloží do zajištění 
monitoringu cestovního ruchu. DS došla k závěru, že rezervační systém CBsystem je pro 
účely turismu nedostačující. Má v úmyslu podniknout kroky, které by vedly k jeho rozšíření 
či vytvoření nového systému, prostřednictvím něhož by bylo možné zajistit vstupenky do 
různých turistických cílů, dopravních prostředků aj. Činnost DS je komisí hodnocena velmi 
pozitivně.

2. Marketingový plán města České Budějovice na r. 2017
Od komise byly vysloveny násl. připomínky k Marketingového plánu města:
- zapracování a nastavení užší spolupráce s DS Českobudějovicko - Hlubocko, z. s.
- produkt by měl zahrnovat a odpovídat produktům nastavených DS
- distribuce: zvážit úpravu dosavadního rezervačního systému, viz rozšíření CBsystemu 
v souvislosti s potřebami CR
- jak je nastavena spolupráce s CK Aurum Internacional, jsou balíčky využívány?
- veletrhy a prezentace: je postrádána komisí doporučovaná výstava ITB Berlín
- chybí PR komunikace: newslettery na www.inbudejovice.cz nefungují. Systém zasílání 
aktualit 1/týden, v rámci tohoto bodu je taktéž možné zahrnout DS Českobudějovicko - 
Hlubocko, z . s.
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- partnership: bylo by vhodné do tohoto bodu zahrnout žadatele dotačního programu na 
podporu CR, kteří se významně podílí na tvorbě CR
- monitoring: sdílení statistiky zajištěné DS Českobudějovicko - Hlubocko, z. s.

3. Různé
Jednání navštívili zástupci společnosti České Budějovice V. A. Lanny, p. Borovka 
a p. Jirásková. Představili rozsah celého konceptu, který čítá již 4 kapitanáty a rozsáhlou 
nabídku služeb. Informační centrum v budově Českých drah v Českých Budějovicích by 
rádi rozšířili na celoroční provoz, služby zde v r. 2016 byly využívány. V letošním roce se 
budou zaměřovat na realizaci rezervačního systému, jež by obsluhujícímu personálu 
umožnil výběr, rezervaci i zaplacení vybraných služeb online na jednom místě. Zároveň 
k němu patří i mobilní aplikace. Komise považuje činnost této organizace za efektivní 
a přínosnou pro CR.
Komise dále projednávala článek o záměru realizace koněspřežky jako atrakce v Českých 
Budějovicích. Komise takový záměr vítá a podporuje, ale zároveň je potřeba důkladně 
zvážit, jaký dopad by realizace měla na dopravu ve městě.
Dále paní Vodičková informovala o vývoji činnosti pracovní skupiny, která se zabývá 
přípravou zadání Adventních trhů v letech 2017 - 2021. Zadání reflektuje prodloužení 
vánočních trhů a program 31.12., o což se komise CR v rámci rozšíření turistické sezóny 
a podpory CR snaží a tudíž toto rozhodnutí velmi vítá.

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 se uskuteční 15.02. v 17:00 hodin v zasedací místnosti č. 203.
1. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 18:45 hod.

Soubor usnesení:

V Českých Budějovicích dne 11. 1. 2017

Zapsal(a): Ing. Michal Voleník, člen komise

Ověřil(a): Rudolf Ortman

Jaroslava Sýkorová
předsedkyně komise
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