
Na setkání s Vámi se těší:

Ing. Klára Dostálová
1. náměstkyně ministryně pro místní 
rozvoj v Sekci regionálního rozvoje

Jiří Bis
Prezident Asociace horských 
středisek ČR

Mgr. Petr Hynek
Člen legislativní komise Asociace 
horských středisek ČR 

Ing. Martina Thielová
Projektový manažer CzechTourism

a další hosté v rámci 
panelové diskuze

V případě Vašeho zájmu 
se bezplatně registrujte 
do 18. 10. 2015 na adrese: 
ivana.tilkeridu@2kconsulting.cz

Asociace horských středisek ČR
a agentura CzechTourism si Vás v rámci 
projektu „Česko – naše destinace“ 
dovolují pozvat na konferenci s názvem

 

Konference se uskuteční 

dne 20. října 2015
od 13.00 do 17.00 hod.
v hotelu Kampa – Stará zbrojnice
Adresa: hotel Kampa – Stará zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1

„Potřebujeme zákon 
o podpoře rozvoje 
cestovního ruchu?“

—

—

—

—

Hlavními tématy konference jsou 
možnosti řešení struktury a financo-
vání cestovního ruchu v České 
republice a návrhy na úpravu 
související legislativy.  

Konference je určena pro účastníky 
z řad odborné veřejnosti - asociací 
a sdružení působících v oblasti 
cestovního ruchu, starosty horských 
měst a obcí a zástupce ministerstev 
a dalších složek státní správy.



Program konference:

13.00   Registrace účastníků
 
13.30   Úvodní slovo  
 
13.35 – 14.45 Přednáškový blok
  
  Jiří Bis, prezident AHS ČR
  Chybějící zákon o podpoře CR 
  – praktické příklady, vztah horských středisek 
  k dané problematice, návrhy řešení 

  Mgr. Petr Hynek, člen legislativní komise AHS ČR
  Specifické postavení horských středisek 
  v cestovním ruchu

  Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, 
  Sekce regionálního rozvoje
  Stanovisko MMR ČR, varianty řešení současného stavu, 
  změny v systému místních poplatků

  Ing. Ladislav Jurdík, jednatel Sitour s.r.o., Slovensko
  Zkušenosti z aplikace slovenského 
  „Zákona o podpore cestovného ruchu“ 

  Ing. Martina Thielová, projektový manažer CzechTourism
  Marketingová podpora cestovního ruchu
 
14.45 – 16.00 Panelová diskuse  
  Panelové diskuse se kromě řečníků zúčastní 
  zástupci dotčených ministerstev, 
  představitelé obcí a subjektů působících 
  v cestovním ruchu

16.00 – 17.00 Občerstvení  

17:00   Ukončení konference 

—

—

—

—

—

—


