
 

Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a 
cestovní ruch v roce 2016 

 

Komise se bude zabývat stěžejními tématy ve svěřené oblasti 

- Rozvoj a udržitelnost segmentu lázeňství a CR 
- Dotace a příspěvky soukromým organizacím působícím v oblasti 

cestovního ruchu v Karlovarském kraji 
- Podpora procesu vzniku Zákona o cestovním ruchu 
- Minimalizace bariér vízové procedury ČR 
- Spolupráce s infocentry, hospodářskými komorami, Asociací hotelů a 

restaurací, Sdružením léčebných lázní, MMR,  Czechtourismem atd. 
- Podporovat a iniciovat možnost čerpání veřejných financí na podporu 

rozvoje CR 
- Podpora FAM a PRESS tripů v Karlovarském kraji 
- Veletrhy cestovního ruchu v ČR i v zahraničí, propagace značky, „Živý kraj“ 
- Spolupráce se školami, poskytující výuku v oboru cestovní ruch a 

hotelnictví    
- Podpora projektů pro aktivní odpočinek (běžecké tratě, vodácké trasy, 

cyklotrasy) 
- Spolupráce se Svazem tělesně postižených, Svazem důchodců a Českou 

unií sportu 
- Spolupráce s Ministerstvem zemědělství na rozvoji agroturistiky 

v Karlovarském kraji 
- Podpora rozvoje církevní turistiky  
 

 

Náměty na body do plánu práce Komise Rady Karlovarského kraje  

pro lázeňství a cestovní ruch na rok 2016 

 

1) Vízová politika – průběžné informace o činnosti pracovní skupiny Vízová politka  
při MZV 

 

2) Místní poplatky – průběžné informace o vývoji legislativního procesu novely 
zákona 

 

3) Cizojazyčné nápisy – průběžné informace o vývoji legislativního procesu novely 
zákona o reklamě 

 

4) Únor – poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty 
z oblasti CR 



 

5) Informace k přípravám zahájení lázeňské sezóny v lázeňských městech 
regionu, následně hodnocení průběhu 

 

6) Otázky zaměstnanosti – potřeba nových odborných sil pro lázeňství, 
hotelnictví a cestovní ruch /např. číšníci, servírky, recepční, kuchaři včetně 
šéfkuchařů, rehabilitační pracovníci, lékaři atd./ 

 

7) Činnost zajímavých míst v Karlovarském kraji a jejich podpora – např. Loket, 
zahrada Bečov, koupaliště Michal a Jiří, podzemní štoly a další atraktivní 
lokality 

 

8) Fotosoutěž – opět vyhlásit – vyfoťte např. zapomenutá a přesto či proto 
krásná místa našeho kraje – období zima, jaro, léto, podzim 

 

9) Informace o průběhu přístupových jednání – Lázeňský trojúhelník na seznam 
UNESCO 

 

10) Informace a diskuse k tvorbě zákona o cestovním ruchu 
 

11) Hodnocení úrovně forem propagace Karlovarské kraje a atraktivních destinací 
v kraji 

 

12) Činnost balneologických institutů, Hospodářské komory, Infocentra 
 

13) Hodnocení přeshraniční spolupráce v oblasti lázeňství a cestovního ruchu 
 

14) Informace k přípravám festivalu Tourfilm  
 

15) Činnost průvodců v Karlovarském kraji 
 

16) Kongresová turistika – činnost Carlsbad Convention Bureau 
 

17) Činnost KISů (Krajské informační středisko) Karlovarského kraje – vzájemná 
spolupráce např. při podpoře informovanosti, propagace a návštěvnosti 
některých významných akcí 

 

18) Nominace na ocenění např. významných osobností lázeňství, hotelnictví, 
restauratérství a CR – ocenění Karlovarského kraje na návrh komise 2-3 
osoby/rok 



 

Termíny setkání: 

20. ledna 2016 

23. února 2016 

16. března 2016 

20. dubna 2016 

18. května 2016 

15. června 2016 

14. září 2016 

16. listopadu 2016 

14. prosince 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kulhánek v. r. 

Předseda komise 

 

 


