
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.3

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Memorandu o spolupráci na národním produktu „Pískovcová skalní města v České republice“ – 
dodatek č. 2

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Pokračování ve spolupráci na společném produktu „Skalní města v České republice“ a návrh na uzavření 
dodatku č. 2 Memoranda o spolupráci mezi kraji.

Nárok na rozpočet:
Potřebné finanční prostředky budou zahrnuty v návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 8. 6. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.3-1 Název: bod 11.3 priloha 1.pdf
Memorandum o spolupráci na 
národním produktu „Pískovcová 
skalní města v České republice“

U

11.3-2 Název: bod 11.3 priloha 2.pdf

Dodatek č. 1 k Memorandu o 
spolupráci na národním produktu 
„Pískovcová skalní města v České 
republice“

U

11.3-3 Název: bod 11.3 priloha 3.pdf

Návrh dodatku č. 2 k Memorandu o 
spolupráci na národním produktu 
„Pískovcová skalní města v České 
republice“

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
o uzavření dodatku č. 2 Memoranda o spolupráci mezi kraji - Skalní města České republiky dle přílohy č. 3 



tohoto usnesení

Důvodová zpráva:
Ústecký kraj dlouhodobě spolupracuje s okolními kraji na rozvoji a podpoře cestovního ruchu. Již od roku 
2016 byla zahájena spolupráce s Libereckým, Královéhradeckým a Středočeským krajem k přípravě a 
společné propagaci „Skalních měst v České republice“. Po projednání v orgánech všech krajů bylo dne 2. 11. 
2017 uzavřeno Memorandum o spolupráci na národním produktu „Pískovcová skalní města v České 
republice“, viz příloha1 tohoto materiálu. Veškeré aktivity jsou realizovány v úzké spolupráci s Českým 
Švýcarskem o.p.s.

Cílem Memoranda je vytvoření národního konkurenceschopného produktu „Pískovcová skalní města České 
republiky“, který bude sdružovat nabídku jednotlivých regionů, v nichž se nachází skalní města (tj. kraje 
Královéhradecký, Liberecký, Středočeský a Ústecký). Záměrem je vytvoření silné marketingové značky 
konkurenceschopného národního produktu pískovcových skalních měst ČR využitelné v oblasti cestovního 
ruchu pro domácí i zahraniční trh. V první fázi se počítalo se zapojením největších destinací se skalními 
oblastmi České Švýcarsko, Český ráj a Broumovsko. V dalších fázích projektu je možné případné zapojení 
dalších oblastí, např. Kokořínska.

Realizaci a naplňování daných aktivit souvisejících s produktem skalních měst zajišťuje koordinátor produktu 
skalních měst, kterým je po dohodě všech zainteresovaných krajů Společnost pro destinační management 
Broumovska, o.p.s. Koordinátor projektu má na starost tvorbu, koordinaci, rozvoj, udržitelnost a veškeré další 
aktivity spojené s produktem Pískovcová skalní města České republiky. Memorandum bylo uzavřeno do 
konce roku 2018 a předpokládaná výše finanční podpory činila celkem 300 000 Kč ročně za čtyři kraje.

Následně díky výborné spolupráci a především výsledkům byl uzavřen dodatek č. 1 k Memorandu, jehož 
znění je v příloze č. 2 tohoto materiálu. Hlavním důvodem uzavření dodatku bylo prodloužení trvání do konce 
roku 2022, finanční podpora zůstala ve výši 300 tis. Kč a koordinátorem celého produktu zůstala i nadále 
Společnost pro destinační management Broumovska o.p.s.

Nově navržený dodatek č. 2, který je uveden v příloze č. 3, prodlužuje dobu trvání spolupráce na období 2023 
až 2026. Dále stanoví koordinátorem celého produktu Společnost pro destinační management Broumovska 
o.p.s. a určuje rozdělení finanční podpory ze strany krajů v této podobě:

Královéhradecký kraj – 125 000 Kč
Ústecký kraj – 100 000 Kč
Středočeský kraj – 50 000 Kč.

Liberecký kraj bude finančně podporovat v celkové výši 125 tis. Kč ročně. Bohužel v současné době díky 
usnesení Zastupitelstva nesmí uzavírat žádné smluvní vztahy s delším trváním než jeden rok, které vytvářejí 
mandatorní výdaje. Uvedené finance bude poskytovat vždy na základě každoročně uzavírané smlouvy. Znění 
dodatku č. 2 bylo zpracováno legislativně právním odborem Královehradeckého kraje.
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