USNESENÍ
Rady Asociace krajů České republiky
číslo: 256
ze dne 18. června 2020
Zápis z videokonference Komise Rady AKČR pro cestovní ruch, která se konala
dne 14. května 2020 a zápis z videokonference Komise Rady AKČR pro cestovní ruch,
která se konala dne 21. května 2020

Rada Asociace krajů České republiky
I.

bere na vědomí zápisy z videokonferencí Komise Rady AKČR pro cestovní ruch, které
se konaly dne 14. května 2020 a dne 21. května 2020,

II.

souhlasí s účastí zástupce Komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch
Bc. Jakuba Šepse v certifikační komisi Jednotné klasifikace turistických informačních
center ČR (JK TIC). Jmenováním Bc. Jakuba Šepse končí nominace Mgr. Evy Ouzké,
v souvislosti s odchodem na mateřskou dovolenou,

III.

apeluje na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR s požadavkem na vytvoření
dlouhodobého a legislativně ukotveného systému řízení a podpory cestovního ruchu
v České republice formou zákona včetně ustanovení funkce odpovědného gestora
(náměstka) za cestovní ruch v rámci MMR,

IV.

podporuje znění a obsah dokumentu Krizový akční plán cestovního ruchu v ČR
2020 - 2021, který společně zpracovalo Fórum cestovního ruchu, Svaz obchodu a
služeb cestovního ruchu, Svaz léčebných lázní České republiky a Asociace hotelů a
restaurací České republiky,

V.

žádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, aby zajistilo, že agentura CzechTourism bude
zajišťovat s ohledem na motivování turistů k trávení dovolené a pobytů v České
republice pouze incomingové aktivity v cestovního ruchu, domácí cestovní ruch nechá
obsahově plně na aktivitě krajů, vyjma současných kampaní reagujících na mimořádný
stav v souvislosti s pandemií,

VI.

žádá na Ministerstvo kultury České republiky aby zajistilo, že v turistické sezoně 2020
a) nebude na kulturních památkách spadajících pod správu Národního
památkového ústavu zvyšováno vstupné oproti roku 2019 a naopak vytvoří
podmínky pro zlevňování vstupného s cílem posílení návštěvnosti na kulturních
památkách pod správou NPÚ,
b) bude prodloužená návštěvní sezóna kulturních památek spadajících pod správu
Národního památkového ústavu,

VII.

pověřuje předsedu Komise Rady AKČR pro cestovní ruch a hejtmana
Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., jednáním s Ministerstvem pro
místní rozvoj a Ministerstvem kultury, dle bodů III., V. a VI.

MUDr. Jiří Běhounek
1. místopředseda Rady Asociace krajů ČR

