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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 15.10

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Změna ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 012/93R/2020 ze dne 1.4.2020

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 9. 4. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

15.10-1 Název: bod 15.10 priloha1.pdf Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace dle vzoru uvedeného v 
příloze č. 1 tohoto materiálu

B) ukládá

Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, zajistit uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu
Termín: 25. 4. 2020



Důvodová zpráva:
Usnesení č. 027/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje o poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši 2.000.000,- Kč destinačním agenturám:

- České Švýcarsko o.p.s.,
- Destinační agentura Krušné hory o.p.s.,
- Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
- Destinační agentura České středohoří, o.p.s.

Dne 1.4.2020 Rada Ústeckého kraje na svém jednání schválila usnesení č. 012/93R/2020, kterým doplnila 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020, přijatého v souvislosti s ekonomickými 
opatřeními k epidemii koronaviru SARS CoV-2. Rozhodla tak, že po uzavření smluv má být destinačním 
agenturám proplacena pouze část dotace ve výši 1.200.000,- Kč. Návazně na toto usnesení byl Radě 
Ústeckého kraje předložen dne 9.4.2020 k projednání dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
dotace. V původní smlouvě je uvedeno v článku III., bod 6, že celá výše dotace bude poskytnuta 
bezhotovostním převodem do 30 dnů od uzavření této smlouvy na bankovní účet příjemce. Tímto dodatkem 
se tento odstavec mění dle výše uvedených usnesení Rady Ústeckého kraje.

Vyplacení zbývající části dotace, tak jak schválilo Zastupitelstva Ústeckého kraj usnesení č. 027/27Z/2020, 
bude projednáno v orgánech Ústeckého kraje ve druhé polovině letošního roku, dle doporučení 
ekonomického odboru po prověření nezbytně nutné potřeby destinačních agentur pro zachování činnosti a za 
podmínky dostatku zdrojů krajského rozpočtu.

Vyjádření odboru regionálního rozvoje:
Ústecký kraj je již od roku 2010, kdy inicioval vznik čtyř destinačních agentur na svém území, největší 
poskytovatel finančních prostředků na jejich činnost. Tak jak se postupem času zvyšují finanční prostředky z 
Ústeckého kraje, rostou i finance od dalších zakladatelů, měst a podnikatelských subjektů. V posledním 
období se částka poskytovaná Ústeckým krajem v rozmezí 2 – 2,5 mil. Kč pro každou destinační agenturu.
Bez této podpory nebude možné pokračovat v činnostech a aktivitách, která na svém území vykonávají, a 
došlo by pravděpodobně k jejich zániku. Shodná situace je i ve všech ostatních krajích, v polovině krajů 
dokonce vedle podpory těchto oblastních destinačních agentur fungují ještě krajské destinační agentury. Co 
se týká objemu financí, pohybuje se náš kraj někde v polovině krajů.
Už nyní dochází k propadům ostatních příjmů destinačních agentur. Např. ze strany podnikatelských 
subjektů, které řeší existenční problémy. Dále došlo k uzavření infocenter a tím k poklesu příjmů z prodeje 
regionálních produktů a dalších služeb a tento pokles bude pokračovat i po jejich otevření v důsledku poklesu 
turistů (především ze sousedního Německa). Např. České Švýcarsko provozuje tři infocentra, Krušné hory 
jedno, České středohoří provozuje turistickou dopravou. Podle našich informací naopak žádné města se 
nerozhodlo v letošním roce snižovat dotace pro destinační agentury a budou ve stejné výši jako v loňském 
roce. Naopak se budeme snažit, aby především velká města svůj příspěvek zvýšila.
Bohužel přes množství slibů ze strany státu nedošlo stále k zapojení státního rozpočtu do financování 
destinačních agentur. Také v rámci získávání dotací z prostředků Evropské unie je velmi omezené a v 
letošním roce nebudou žádné.
Současná situace ohledně koronaviru má a především ještě v budoucnu bude mít největší vliv právě na 
oblast cestovního ruchu. Přímo v cestovním ruchu je zaměstnáno dle ČSÚ více jak 240 tisíc zaměstnanců a 
tvoří téměř 3% HDP České republiky. Již nyní se odhadují ztráty kolem 130 mld. Kč, pokud budou stávající 
opatření prodloužená do konce dubna, mohou se zvýšit až k 200 mld. Kč. Společně s destinačními 
agenturami připravujeme plán aktivit právě pro období po skončení těchto opatření, tak aby se oblast 
cestovního ruchu a služeb mohla znovu co nejdříve vzpamatovat. Zpočátku se bude jednat především o 
domácí cestovní ruch až následně o incoming. Ve spolupráci s MMR se nyní připravuje programu, jehož
podstatou by byly takzvané rekreační vouchery pro zaměstnance a OSVČ pro pobyty v České republice 
formou benefitů.
Z výše uvedených důvodů je stanovisko odboru regionálního rozvoje ponechat výši dotace ve stejné výši jak 
bylo předloženo (2 000 tis. Kč pro každou) a schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 
027/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020. Vše je samozřejmě v souladu se schválenou Strategií rozvoje cestovního 
ruchu Ústeckého kraje a to jak pro období 2010 – 2015, tak i pro stávající pro období 2015 – 2020.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Pavel Hajšman,
Vedoucí odboru RR PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 14. 4. 
2020

2 PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)   PhDr. Ing. Zdeněk Matouš 
Ph.D., MBA 15.4.2020

Podpis zpracovatele:  Radka Truhlářová 9. 4. 2020


