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U s n e s e n í 
 

 

z 11. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

konaného 14. února 2018 od 14:15 hod. v zasedací místnosti 121A na Krajském úřadě 

Karlovarského kraje, na adrese Závodní 353/88, Karlovy Vary 

 

 

Přítomni: JUDr. M. Chadim, J.  Čepičková,  A. Hlavínová, Ing. P. Kulhánek (příchod 15:05), 

                Mgr. V. Linhart,  Mgr. Bc. M. Odlevák, M. Pernica, Ing. J. Richter, J. Vrbová 

Omluveni:   G. Dostálová, K. Maříková, Bc. Josef Pavlovic 

Hosté:       MUDr. E. Bláha, Mgr. O. Brychta, Ing. J. Ciglanský, Ing. Arch. V. Franta,   

                 M. Hurajčík,  Ing. Arch. J. Musil, V. Kárníková,  Mgr. P. Novotná,  

                 Mgr. A. Rudyšarová, Mgr. D. Seifertová, Ing. J. Vaňková, Mgr. V. Vodičková,  

                 Mgr. J. Vildumetzová, Ing. P. Židlický a zapisovatelka  Ing. E. Hávová 

 

 

Jednání zahájil předseda Komise pro lázeňství a cestovní ruch – JUDr. M. Chadim ve 14:15 

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

lázeňství a cestovní ruch jsou na jednání 14. února 2018 usnášeníschopní – v úvodu jednání 

bylo přítomno 8 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. Problematika zaměstnanosti v cestovním ruchu a lázeňství                 JUDr. M. Chadim a hosté 

3. Posouzení individuálních žádostí o dotaci  z rozpočtu Karlovarského kraje 
                                                                                                                           JUDr. M. Chadim, Mgr. V. Vodičková 

4. Různé                                                                                                                 

5. Závěr                                                                                                            JUDr. M. Chadim 

 

 

Hlasování Pro        8 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Na základě tohoto hlasování nebyl přijatý žádný úkol. 

 

 

2. Problematika zaměstnanosti v cestovním ruchu a lázeňství 

Mgr. Pavla Novotná a Mgr. Ondřej Brychta z odboru azylové a migrační politiky Ministerstva 

vnitra (dále MV), paní Vladimíra Kárníková z karlovarské krajské pobočky Úřadu práce České 

republiky (dále ÚP ČR) i Mgr. Alexandra Rudyšarová ze Svazu obchodu a cestovního ruchu  

České republiky (dále SOCR ČR) podrobně  informovali přítomné členy komise a další hosty 
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o podmínkách a možnostech, které mají zájemci z řad podnikatelských subjektů v oblasti 

cestovního ruchu o zaměstnávání cizinců ze třetích zemí. Zodpověděli dotazy členů a hostů 

ohledně krátkodobého i dlouhodobého zaměstnávání, možného vyhledávání vhodných adeptů 

v zahraničí, pokud nemá být využita agenturní společnost, potřebných dokladů a jejich 

náležitostí, pozice, smyslu i úkolu garanta, podrobností projektu Ukrajina, režimu Ruská 

federace a Bělorusko, možností získat zaměstnance v režimu Mongolsko a Filipíny. Detailně 

byly prodiskutovány povinnosti podnikatelských subjektů jak vůči Úřadu práce, Ministerstvu 

vnitra, tak i vůči svým potenciálním budoucím  zaměstnancům a také riziko následného  

odchodu zaměstnance do jiné organizace v rámci naší republiky, nebo i do zahraničí. 

Zástupci MV,  ÚP ČR i SOCR ČR  nabídli zájemcům z Karlovarského kraje o zaměstnávání 

cizinců z třetích států konzultační pomoc, SOCR ČR také součinnost  a aktivní pomoc při 

hledání/ustanovování garanta. Zástupci MV informovali o faktu, že  podrobné informace o 

celém procesu zaměstnávání cizinců ze třetích států jsou k dispozici na webu MV a přislíbili 

poslat manuál, který bude přílohou zápisu z jednání. 

Podporu a pomoc přislíbil za Hospodářskou komoru rovněž Ing. J. Ciglanský a za destinační 

společnost pro Karlovarský kraj – Živý kraj z.s. Ing. P. Židlický, za Karlovarský kraj Mgr. J. 

Vildumetzová a Ing. Arch. V. Franta. 

 

Při shrnutí vystoupení a diskuse bylo konstatováno, že pro podnikatele je v daný moment 

nejvýhodnější hledat zaměstnance v Ruské federaci a Bělorusku. 

Na základě průběhu a výsledků jednání bylo přijaté následující usnesení 

 

Usnesení č. 33/2/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje Radě 

Karlovarského kraje odeslat jménem Karlovarského kraje dopis na Ministerstvo pro 

místní rozvoj (dále MMR) s požadavkem, aby MMR vstoupilo v jednání s  Ministerstvem 

vnitra České republiky a  deklarovalo potřeby subjektů z oblasti cestovního ruchu ve 

vztahu k zaměstnávání cizinců z třetích států v České republice a bylo v případě potřeby 

ochotné zaujmout pozici garanta, nebo ji obsadit subjektem ve  spolupráci a v souladu s  

posláním Hospodářské komory ČR a SOCR ČR. 

 

Hlasování Pro        9 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch – JUDr. M. Chadim  

poděkoval Ing. Arch. Frantovi, který komisi navrhnul, že  informaci  z jednání  může přednést  

v závěru února na Komisi Rady Asociace krajů  ČR pro cestovní ruch. Obdobný požadavek a 

apel na zapojení se dalších krajů ke snaze a dopisu Karlovarského kraje pro MMR  je ochotna 

vznést  paní hejtmanka na jednání Asociace krajů ČR (dále AK ČR) a osobně seznámí s úsilím 

podnikatelů z Karlovarského kraje a vedení Karlovarského kraje  JUDr. M. Chadim členy  

komise pro vnější vztahy AK ČR. Komise uvítá přenesení informací také v rámci  Svazu 

léčebných lázní a z.s.p.o.Medispa. 

V závěru projednávání tohoto tématu poděkoval kromě vystupujících hostů z MV, ÚP ČR a 

SOCR ČR  také  MUDr. E. Bláhovi, Ing. J. Richterovi, Mgr. M. Odlevákovi a Ing. J. 

Ciglanskému  za podnětné dotazy a tematické příspěvky do diskuse a Mgr. J. Vildumetzové za 

osobní přístup k řešení dané problematiky. 

Poté bylo v 16:15 hod. projednávání tohoto bodu uzavřené a hosté, pozvaní na jeho 

projednávání, opustili zasedací místnost. 
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Jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch pokračovalo 

projednáním bodu č. 3 

 

 

3. Posouzení individuálních žádostí o dotaci  z rozpočtu Karlovarského kraje 

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložil Komisi Rady 

Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch k posouzení individuální žádosti o dotaci 

z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2018. 

Jednalo se o celkem 7 požadavků 5 společností: 

Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. 

Botanica garden s.r.o. 

Carlsbad Convetion Bureau,o.p.s. 

Infocentrum města Karlovy Vary (1x Festival světla, 1x Region card) 

Klub českých turistů (1x Značení turistických cest, 1x Mezinárodní sraz turistů) 

Všechny žádosti byly prodiskutovány a bylo přijato následující usnesení: 

 

Usnesení č. 34/2/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje Radě 

Karlovarského kraje poskytnout z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2018 dotace 

v plné výši dle individuálních žádostí, předložených Odborem kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu k posouzení. 

 

Hlasování Pro        9 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Rekapitulace individuálních žádostí o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2018 včetně 

účelu dotace a odsouhlasení požadovaných částek bude přílohou zápisu pro členy komise, Ing. 

Arch. V. Frantu a Mgr. V. Vodičkovou. 

 

 

4. Různé 

Paní J. Vrbová požádala členy Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

vrátit se k otázce podpory natočení videa o Karlovarském kraji, jeho lázeňství a zajímavostech 

pro rusky hovořící klientelu a zajištění jeho odvysílání v zahraničí a to v krátké verzi cca  30 

sekund jako spot pro televizi nebo weby, v délce cca 2-3 minuty pro krátké prezentace a v délce 

do 10 minut pro rozsáhlejší prezentaci a pro cestovatelské pořady. Mgr. V. Vodičková 

informovala, že s takovým výdajem není v rozpočtu odboru počítáno a není jisté ani 

financování ze zdrojů destinační agentury Živý kraj. 

Na základě těchto skutečností bylo přijaté následující usnesení: 

 

Usnesení č. 35/2/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje Radě 

Karlovarského kraje vyčlenit z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2018  částku 

2.000.000,- Kč na natočení kvalitního videa pro rusky hovořící trhy ve 3 délkových a 

obsahových verzích.  
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5. Závěr 

Jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch bylo JUDr. 

Miloslavem Chadimem ukončeno v 17:05 hod.  

 

 

 

 

 

 

  JUDr. Miloslav Chadim v.r. 

Předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

           pro lázeňství a cestovní ruch 

 

 

 

 

Karlovy Vary dne 23.2.2018 

Zapisovatelka: Ing. Elena Hávová 


