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U s n e s e n í 

 

 

z 10. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

konaného 18. ledna 2018 od 14:00 hod. v zasedací místnosti 121A na Krajském úřadě 

Karlovarského kraje, na adrese Závodní 353/88, KarlovyVary 

 

 

Přítomni: JUDr. M. Chadim, J.  Čepičková, G. Dostálová (odchod v 16:35 hod.) , A. Hlavínová,  

                K. Maříková (odchod v 16:15 hod.), Mgr.Bc. M. Odlevák, Bc. Josef Pavlovic (odchod v 16:00 

                     hod.), M. Pernica, Ing. J. Richter, J. Vrbová 

Omluveni:  Ing. P. Kulhánek, Mgr. V. Linhart  

Hosté:       Ing. Arch. V. Franta,  M. Hurajčík, H. Šebestová (odchod v 16:15 hod.), Mgr. V. Vodičková 

                a zapisovatelka  Ing. E. Hávová 

 

 

Jednání zahájil předseda Komise pro lázeňství a cestovní ruch – JUDr. M. Chadim ve 14:05 

hod. V úvodu jednání přivítal přítomné členy i hosty a konstatoval, že členové Komise pro 

lázeňství a cestovní ruch jsou na jednání 18. ledna 2018 usnášeníschopní – přítomno bylo 10 

z celkového počtu 12 členů.  

Členové Komise pro lázeňství a cestovní ruch Rady Karlovarského kraje  schválili níže uvedený 

program jednání. 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, odsouhlasení programu jednání      

                                                                                                              JUDr. M. Chadim 

2. Kontrola usnesení                                                                                 JUDr. M. Chadim  

3. Informace o leteckých spojeních KK                                                         Martin  Hurajčík 

4. Informace o činnosti OKPPLaCR                         Ing. arch. V. Franta, Mgr. V. Vodičková 

5. Informace o aktivitách Živého kraje od října 2017                                      Ing. P. Židlický 

6. Různé                                                                                                                 

7. Závěr                                                                                                        JUDr. M. Chadim 

 

 

Hlasování Pro        10 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Na základě tohoto hlasování nebyl přijatý žádný úkol. 

 

 

2. Kontrola usnesení 

 

JUDr. M. Chadim provedl kontrolu usnesení z roku 2017 a informoval členy, že ve stavu 

rozpracovanosti je usnesení 16/04/2017 – čeká se na informace z MMR ohledně vytvoření 

pracovního týmu zaměřeného na certifikace. 



 

         KARLOVARSKÝ KRAJ 
              Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

 

 

 
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory,  Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,  

tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz 
 

V jednání je usnesení 22/09/17 ohledně zaměstnávání cizinců a potřeby získat pracovníky do 

provozů, zaměřených na hotelnictví a lázeňství. JUDr. M. Chadim se pokusí pozvat na některé 

z budoucích jednání komise zástupce z ministerstva. 

Usnesení 27/11/17 zůstává otevřené a bude řešeno OKPPLaCR v průběhu roku 2018 

 

 

3. Informace o leteckých spojeních Karlovarského kraje 

Náměstek hejtmanky Karlovarského kraje – Martin Hurajčík – podrobně informoval o 

personálních změnách na letišti v K. Varech a připravovaných linkách z/na letiště v K. Varech. 

Od února bude létat 2x týdně na trase Moskva - K. Vary – Moskva nízkonákladová letecká 

společnost Pobeda, v sezoně jsou plánovány 4 lety týdně. Výhledově se zvažuje linka do 

Jektatěrinburgu a do St. Petěrburgu. Zaváděcí ceny jsou velice výhodné. 

Od května se očekávají lety z Taškentu. 

V sezoně se předpokládají lety z Tel Avivu. 

Pracuje se na přípravách letiště pro  funkci pilotního centra. 

Otázky ohledně reklamy na letišti je vhodné adresovat na ředitele -  p. Černého, který bude 

přizván na některé z budoucích jednání komise, aby členy seznámil s koncepcí rozvoje letiště. 

Mgr. Bc. Odlevák dal ke zvážení otázku podpory touroperátorů -  členové nedospěli ke shodě 

na  řešení návrhu. 

 

 

4. Informace o činnosti OKPPLaCR 

Ing. arch. V. Franta a Mgr. Vodičková podali obsáhlou informaci o chodu OCR. Oznámili, že 

na podporu BIKV je připravený 1.000.000,- Kč. Pro jejich čerpání BIKV předloží koncepci 

záměrů pro rok 2018 a formu spolupráce s VŠ, zaměřenou na fyzioterapii. 

Dne 9.2. bude na Univerzitě Karlově/3. lékařské fakultě Den otevřených dveří. (podrobná 

informace je v příloze) 

Nadále se pracuje na koncepci cestovního ruchu a očekává se kooperace ohledně projektu 

RESTART. 

Odbor by uvítal v r. 2018 navýšení rozpočtu, aby mohl poskytnout významnější finanční 

podporu v rámci plánovaných aktivit a záměrů. 

Podrobněji bylo informováno o Císařských lázních a potřebě posílit OKPPLaCR o člověka, 

který se bude problematice Císařských lázní systematicky věnovat. Personální posílení oddělení 

cestovního ruchu  je nutné rovněž pro další aktivity odboru a oddělení. 

Usnesení č. 29/1/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje v roce 2018 

v souvislosti s projektem Císařských lázní, zvažovaným projektem RESTART a dalšími 

úkoly  personálně posílit oddělení cestovního ruchu. 

Hlasování Pro        10 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

 

5. Informace o aktivitách Živého kraje od října 2017 

Přítomni vzali na vědomí informaci, zaslanou Ing. P. Židlickým, kterou přečetla Ing. E. Hávová. 

Pro nepřítomné členy je informace o práci destinační agentury Živý kraj přílohou č. 2 
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6. Různé  
Mgr. Bc. M. Odlevák doporučil DA Živý kraj zařadit do podpory ve větší míře kongresovou 

turistiku. 

Paní Vrbová upozornila na potřebu natočit profesionální propagační video, které bude 

využíváno při prezentaci na rusky hovořících trzích. 

V rámci Plánu práce se členové shodli na položení většího důrazu na balneologii, BIKV a 

podporu cestovního ruchu a lázeňství a průběžné zařazování bodu o Císařských lázních. 

Ing. Richter vznesl dotaz ohledně DPH – byly diskutovány plusy a mínusy současných 

možností indikace procedur od hotelového lékaře.  

Diskutovány byly také otázky zvažovaného přesunu CzechTourism pod Ministerstvo kultury. 

Členové vyhodnotili takové řešení jako nevhodné. 

Projednávána byla také otázka propagace  ze strany CzechTourism – neochota podpořit Fam 

trip z Uzbekistánu, málo billboardů z Karlovarského kraje v Moskvě apod.  Členové doporučuji 

zahájit jednání s CzechTourism – ZZ Moskva o společné prezentaci. Podpora by se dala získat 

také od obchodní komory. JUDr. M. Chadim zváží pozvání Ing. Palatkové, pana Masopusta a 

paní Kordáčové na některé z jednání komise, aby se mohly tyto otázky projednat za jejich 

přítomnosti a členové obdrželi adekvátní odpovědi. 

Na příštím jednání bude Ing. Kulhánek požádán o informaci, jak se vyvíjí záměr bližší 

spolupráce s městem Chanty-Mansijsk. 

Komise doporučuje destinační agentuře i odd. cestovního ruchu a lázeňství sledovat v rámci 

možností zaměření fam tripů a press tripů, a snažit se, aby dlouhodobě nedocházelo k propagaci 

pouze vybrané skupiny subjektů. 

 

Z diskuse  vzešly následující usnesení: 

 

Usnesení č. 30/1/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje Radě 

Karlovarského kraje vyčlenit finanční prostředky  ve výši 1.500.000 Kč pro Živý kraj – 

Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. na realizaci profesionálního propagačního 

videa. 

 

Hlasování Pro        7 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

 

Usnesení č. 31/1/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje Radě 

Karlovarského kraje navýšit rozpočet oddělení cestovního ruchu a lázeňství na částku 

5.750.000 Kč. 

Hlasování Pro        7 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Usnesení č. 32/1/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch se rozhodla zaměřit se 

při plnění Plánu práce pro rok 2018 na průběžné sledování vývoje záměru založení vysoké 

školy (3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy), průběžné sledování činnosti BIKV a 

průběžné sledování vývoje opravy Císařských lázní a zařazovat tyto body do programu 

jednání. 
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Hlasování Pro        7 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Tento úkol nemá návaznost na Radu Karlovarského kraje. 

  

S ohledem na potřebu projednat otázky zaměstnávání cizinců v objektech cestovního ruchu a 

časové možnosti zástupců z ministerstva a obchodní komory, navrhnul JUDr. M. Chadim  

změnu termínu únorového jednání.  Změna byla přítomnými akceptována. Přesný termín bude 

upřesněn dodatečně. 

 

 

Závěr 

Jednání JUDr. Miloslav Chadim ukončil v 16:45 hod.  

 

 

 

 

 

 

  JUDr. Miloslav Chadim  v.r. 

Předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

           pro lázeňství a cestovní ruch 

 

 

 

 

Karlovy Vary dne 26.1.2018 

Zapisovatelka: Ing. Elena Hávová 


