Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, o.s.
Pec pod Sněžkou 230, IČO: 22672494 DIČ: CZ22672494
Kontakt: tel.: +420 777 801 050, 728 502 738
e-mail: sdruzeni@pecpodsnezkou.cz, propagace@pecpodsnezkou.cz
http://www.pecpodsnezkou.cz

Zápis jednání rady Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, z.s.
konané dne 24. 5. 2021 ve 13 hodin v Aparthotelu Svatý Vavřinec.
Přítomni: Jiří Matějů, Michaela Boudová, Lenka Klimešová, Zina Plchová, Martin Venglář,
Jiří Špetla, Jiří Martinec, Karel Rada, Jakub Rus
Program:
1. Jakub Rus - prezentace aktuálního stavu práce SOVK
2. Leták Karty hosta - léto 2021
3. TV LD Sněžka a starý panel na IC Turista
4. Rádiové vysílání - obsah, spolupráce na soutěžích
5. Doména - hernikrajina.cz
6. Diskuze
1.

Hlavním prvkem projektu zůstává elektronická evidence poplatku z pobytu. S tím i napojení na
současný systém v Peci pod Sněžkou.
Hostovská karta nebude stavěna primárně na slevách, ale na exkluzivitě + napojení ne rezervační
systém do konkrétního časového slotu.
Aktuálně je domluvená spolupráce se všemi aktéry cestovního ruchu + probíhají i jednání mimo
region (ZOO Dvůr Králové a další).
Projekt zaštiťuje Czech Turism, čímž je napojený na další místa v regionu.
Czech Turism bude financovat celý software a systém, na který bude vypsáno výběrové řízení
v příštích 14 dnech. Software bude v budoucnu možné využít i pro ostatní oblasti.
SOVK jako společnost DMO jen zakoupí na software licenci.
Centrála cestovního ruchu kraje dává na projekt 1 milion korun.
Všechny obce dávají dohromady 1,3 milionu.
Harmonogram: na podzim začne testování v Černém Dole (nastaveno v zadání od Czech Turism),
Harmonogram je již pevně daný a neovlivní jej, ani kdyby zastupitelstva některých obcí projekt
nepodpořila. Projekt není závislý na účasti všech obcí.
Celkové spuštění pro celou oblast - léto 2022.
Jsou rizika, která by způsobila porušení harmonogramu?
Problém by vznikl v případě, kdy by se nikdo nepřihlásil do výběrového řízení. Spolupráce je
předdomluvena se společností Cardberg a stát by se to tedy nemělo.
Jaké jsou další kroky?
• zastupitelstva musí schválit stanovy spolku
• Tvorba pracovního skupin v obcích (v Peci je SCRP)
• Testování v Černém Dole je rozjednané, mělo by proběhnout i na více subjektech.
• Jednání se SkiResortem stále probíhají, SkiResort aktuálně pracuje na své komunikační lince

Zina Plchová: Jaká je situace na Dolní Moravě? Ti také mají nějaký systém věrností karty.
Jakub Rus: Napojení systému Dolní Moravy do našeho řešení je aktuálně v jednání.
Cizineckou policii má Cardberg vyřešenou.
Kalendář akcí – probíhá realizační fáze
2.

U karty hosta řešíme finále grafiky. Tiskne se 10 000 ks české.
Máme řešit tisk zahraničních mutací? Jaké počty?
Dle loňských počtů vytisknout nejvíc německých, méně Polských, méně Anglických
Hned jak budou překlady, tak posíláme do tisku.
Lanovka na Sněžku bude mít 2 ceníky – „hlavní sezóna“ (červenec, srpen) a „vedlejší sezóna“.
V hlavní sezóně budou ceny o 30% vyšší oproti stávajícímu ceníku, vedlejší o 10% vyšší oproti
stávajícím.
Větší subjekty by měli svou cenovou politiku komunikovat dříve.

3.

Vzhledem k neúčasti MěÚ dojedná Jiří Matějů s Alanem Tomáškem financování a technické
náležitosti potřebné k vybudování TV u LD Sněžka.
Odstranění panelu na IC Turista budeme řešit na následující schůzi SCRP.
Lenka Klimešová: zamyslet na nad umístění knihbudky.

4.

Vysílání v radiu běží v rámci 1.000.000,- spolupráce.
Před letní sezónou a na podzim se vysílání zaměřuje primárně na spoty „Jeden den nestačí“ a
„Herní krajina“ kvůli celkovému zvýšení návštěvnosti. V letních měsících budou finance rozdělené
do spotů podporujících probíhající akce.
Dále v letních měsících proběhne soutěž o pobyt v Peci pod Sněžkou (+ další služby). Spolupráci
přislíbili všichni přítomní a bližší informace budou odeslány emailem.

5.

Doména Herní krajina, kterou má SkiResort by přešla pod město. Jiří Matějů vyřeší, aby se
technicky dojednalo převedení domény pod městské IČO.

6.

Tvůrce videoobsahu je v řešení, čekáme na dodání návrhů.
Zina Plchová by potřebovala záběry z LD Sněžka, napíše Liborovi Pelikánovi, aby poskytl ty, které
máme z předchozích natáčení.
Termín příští schůze SCRP bude rozeslán po domluvě emailem. Termín bude určen dle množství
témat k řešení.

V Peci pod Sněžkou 24. 5. 2021

zapsala: Mgr. Michaela Boudová

