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Volební období 9 (2022 – 2026)

Z Á P I S
z 9. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 14. 12. 2022

Přítomni: Erik Ferchenbauer, Jaroslav Hansal, Ing. Kamila Hrabáková, Martin Jakubec, 
Ing. Petr Klika, Jan Petrák, Bc. Pavla Šádková, Martin Šestauber, Ing. Michal 
Voleník

Omluveni: Mgr. Libor Moravec

Nepřítomni: Olga Šedová

Hosté: Mgr. Tomáš  Polanský

Úvodní slovo předsedkyně komise paní Šádkové
·         Pravidelně se bude účastnit jednání destinační společnosti. 
·         Pověřeným členem vedení komise v nepřítomnosti předsedkyně je pan Hansal. 
·         Upozornění na průběh hlasování, kdy komise je usnášeníschopná, je-li přítomna 
nadpoloviční většina všech jejích členů.  
·         Pravidla dotačního programu města na podporu cestovního ruchu byla doporučena ke 
schválení již minulou komisí, a to z časových důvodů. 
·         Stručně zmíněn harmonogram dotačního programu v roce 2023.  
·         Jednání se budou konat každou 2. středu v měsíci od 17:00.  

Schválený program:

1. Seznámení s činností komise rady města pro cestovní ruch
Hostem komise byl pan Polanský, ředitel destinační společnosti Českobudějovicko-
Hlubocko z.s.
Destinační společnost v recertifikaci CzechTourism obhájila hodnocení 100%. 
Účastní se jednání zákonu cestovního ruchu.
Hlásí se ke značce Jižní Čechy, kterou používá k propagaci turistické oblasti.
Web jiznicechy.cz pro turisty, web cb-hl.cz pro turistické cíle v oblasti (profesní web).
Rozhodování turistů se odehrává na poslední chvíli, hlavní spojovací linkou turistické 
oblasti je řeka Vltava, cílem je několikadenní přespání turistů v Č. Budějovicích s výjezdy 
do okolí.
Problém oblasti je špatné počasí (není adekvátní nabídka aktivit) a chybějící zázemí 
wellness.
Tvorba kolizního kalendáře – najít důležité a pravidelné akce, víceleté granty, zveřejňovat 
v systému n+2,
Výstaviště ČB se více otevírá zájemcům (eventpark.cz), hlavně pro oblast pořádání eventů 
a MICE, vznik nového hotelu v areálu.
Produkt Stezka Vltavy – konkurenční výhoda, vhodný i pro firemní klientelu, 
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5 pilířů aktivit: vzdělávání, investice, mediální banka, marketing a obchod
Provázanost koncepcí CR - krajská - destinační - městská  
Diskuze:
Paní Hrabáková uvedla, že MMR prodloužilo možnost podání žádostí v dotačním programu 
Národní Program Podpory Cestovního Ruchu.
Destinační společnost tentokrát žádat nebude – příliš riskantní, do poslední chvíle není 
jasné, zda bude podpora poskytnuta, nadále zůstává spolufinancování ve výši 50%.
Pan Klika v reakci uvedl, zda destinační společnost bude žádat v rámci programu Interreg, 
nebude se žádat, 
Pan Hansal upozornil, i když destinační společnost nebude žádat v dotačních programech, 
tak aby nezapomněla komunikovat možnosti čerpání pro jiné subjekty CR v rámci 
turistické oblasti.
Otázku webů otevřel pan Klika.
Říct si, co tam chceme, co lidé hledají, jak se chovají, nové trendy.
Pan Hansal poukázal na provázanost kalendáře akcí na webu budejce.cz a cb-hl.cz. Pan 
Polanský reagoval, že provázané nejsou, zadávané manuálně, vědět co se chystá a být „bez 
kolizí“, říct si co je významná akce, nevkládat neustále nové akce, ale měnit termíny u těch 
stávajících.

2. Různé
Psát dopředu náměty jednání, aby se včas připravily podklady. Nejpozději 7 dní předem.  
Úkol komise „doporučení k zamyšlení“ v rámci kulturního kalendáře Inbudejovice.cz – 
např. otázka řazení vyfiltrovaných akcí. 
Poslat Koncepci rozvoje cestovního ruchu Českých Budějovic 2022-2025.
Pozvat na další jednání paní Sedlákovou, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu – 
městské slavnosti v roce 2023. 
Zajistit přístupy do dotačního programu.

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 proběhne 11. ledna 2023 v 17:00.
9. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 18:00 hod.

Soubor usnesení:

V Českých Budějovicích dne 14. 12. 2022

Zapsal(a): Mgr. Martin Mlčák, sekretář komise

Ověřil(a): Bc. Pavla Šádková

Bc. Pavla Šádková
předsedkyně komise
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