
Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 

Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch 

 

Informace ze 3. jednání pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch 

Termín jednání: 6. června 2016 
 
Podpora oblastních destinačních managementů (dále jen DM) v JMK, J. Hrušková 

- podmínky podpory DM ze strany JMK  

- současný stav v území JMK – informovali zástupci jednotlivých oblastí: 

o Znojemsko a Podyjí - existuje iniciativa o vznik DM,  

o Moravský kras a okolí – připraveny, iniciuje MAS Moravský kras – memorandum,  

o Pálava a LVA – připravuje se jednání, LVA by mělo vstoupit do DM. 

o Slovácko – jsou již vytipovány dvě organizace, které by mohly být řešitelem DMO, je zpracován 

manuál založení DMO.  

Pozn.: Podle dosavadních informací z MMR nejsou zatím MAS vhodnými žadateli o dotaci z NPP.  

- oblast Brno a okolí,  

- Úkol: Ing. Jelínek společně s Mgr. Oubělickou iniciuje schůzku k prodiskutování problematiky rozdělení 

oblastí a projednání možných řešení.  

 

Nedostatek pracovníků i sezónních pracovníků v cestovním ruchu, chybějící jazyková vybavenost, Z. 

Vojtová, H. Piskovská 

Zpracován materiál se základními informacemi o aktuálních podmínkách zaměstnávání sezónních pracovníků.  

Aktuálním problémem je také nedostatečná jazyková vybavenost – chybí především německý jazyk, není 

populární a ochota učit se jazyk je celkově nízká i když sousedíme s Rakouskem a je zde velký počet německy 

mluvících turistů. 

- výuka NJ by měla být podpořena dotačními tituly  

- podpora jazykové vybavenosti možná cestou celoživotního vzdělávání 

- mimo jazykovou vybavenost chybí i přeložené materiály např. v ubytovacích zařízeních a restauracích, 

ale i v turistických cílech (menu, informační letáky, popisky apod.) 

Úkol: Výzva odborně zaměřeným školám (gastronomie, cestovního ruchu, hotelnictví, atd.), aby 

motivovaly žáky ke studiu NJ  

 

 Elektronická evidence tržeb (EET), H. Piskovská 

Seznámení se základními fakty v souvislosti se zavedením el. evidence tržeb.  Upozornění na pořebu včasné 

osvěty. 

Zavedení EET je rozděleno do několika fází, přičemž každá fáze popisuje skupině subjektů termín 

povinného zavedení EET: 

o 1. fáze - ubytovací a stravovací služby, již 1. 12. 2016 

o 2. fáze - maloobchod, velkoobchod, 1. 3. 2017  

o 3. fáze - ostatní, 1. 3. 2018 

o 4. fáze - vybraná řemesla a výrobní činnosti, 1. 6. 2018 

 



Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 

Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch 

 
- 16. - 17. 9. 2016 se v Brně uskuteční konference, teprve poté bude v plánu organizace seminářů pro 

jednotlivé cílové skupiny 

- systém evidence tržeb je otevřený, tzn., že HW a SW může nabízet jakýkoliv dodavatel - proto je třeba 

všechny seznámit s tím, co je pro splnění podmínek opravdu potřeba a zamezit tak zbytečným výdajům 

- zavedení EET v oblasti vinařství - větší vinaři již podmínky splňují, a tudíž nezaznamenají větší změnu. 

Pozornost je třeba věnovat především malým vinařům (možnost uspořádání semináře pro tuto cílovou 

skupinu, bude-li zájem). 

 

- Úkol: Informovat např. prostřednictvím hospodářských komor zejména malé podnikatele, 

vytvořit manuály, uspořádat semináře.  

 

 

 


