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Úvodní slovo

Mgr. Tomáš Rak, MBA
ředitel Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

Počet členů:    93 (k 31. 12. 2020)

Datum vzniku organizace:   19. 3. 1999

    č. 40 /1964 Sb., Občanský zákoník)

Právní forma:   Zájmové sdružení právnických 

    osob (dle § 20 a § 21 zákona

Počet zaměstnanců:   3 úvazky (k 31. 12. 2020)

Předseda Správní rady:   Ing. Adam Kalous

1. Místopředseda Správní rady:  Miroslav Jon

2. Místopředseda Správní rady:  Ing. Petr Mudra

Předseda Dozorčí rady:   Ing. Jiří Juřena

a příznivci Jeseníků, přes dvacet  let měníme společně tvář Jeseníků a jsme 

na to právem hrdí. Dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Jeseníky – Sdružení 

cestovního ruchu (dále jen „J-SCR“ nebo „Sdružení“), která se snaží ve zkratce a efektivně 

prezentovat fungovańí Sdružení za rok 2020. Ve výroční zprávě najdete základní informace 

o Sdružení, informace o hospodaření, vyúčtování hospodaření za rok 2020 či informace 

o aktivitách a projektech Sdružení. 

Vážení členové Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, vážení partneři 

Rok 2020 byl rokem „vypnutí“ cestovního ruchu jak na národní úrovni,  tak hlavně v regionech 

a turistických destinacích. Celosvětová pandemie COVID 19 postihla segment cestovního ruchu 

snad nejvíce ze všech segmentů a to s maximální razancí a maximální rychlostí. Tento náraz byl 

pro většinu podnikatelů a subjektů fungujících v cestovním ruchu velmi silný a z mnoha pohledů 

fatální. Jen díky síle, odhodlání, vytrvalosti a vztahu k tomuto oboru naprostá většina z vás 

bojuje dál a věří v lepší zítřky ve formě silných hlavních turistických sezón. 

Dnes už víme, že turistická oblast Jeseníky díky pandemii COVID 19 přišla o cca 2,8 mld. Kč na 

přímých tržbách a o 5,6 mld. Kč v tržbách spojených s multiplikací v rámci sektoru cestovního 

ruchu a návazných služeb. 

Děkuji všem členům Sdružení, členům Správní a Dozorčí rady, členům pracovních skupin, 

partnerům a příznivcům za podporu, spolupráci a věřím, že společně dokážeme realizovat celou 

řadu projektů a aktivit, které posílí turistickou destinaci Jeseníky bez rozdílu krajského 

uspořádání a v souladu s udržitelným rozvojem s přírodou.

Byl to rok velmi složitý, ale z pohledu našeho Sdružení velmi aktivní a bohatý na projekty 

a aktivity Sdružení. Věřím, že i vy členové jste to vnímali podobně. Být členem by nemělo být  

motivováno jen ekonomicky měřitelným výsledkem, i když je to velice důležité. Důležitým 

faktorem by měla být také sounáležitost a příslušnost k turistickému regionu a partě, která se jej 

snaží propagovat, utvářet a pomáhá jejímu rozvoji.

Úvodní slovo 3 l 
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Poslání

Cíle

Králíky, Bruntál.

Zájmovým územím Sdružení je 

turistický region Jeseníky, který se 

rozprostírá na území tří krajů 

a okresů Šumperk, Jeseník,

Jeseníků jako turistické destinace. 

J-SCR jako regionální destinační 

management podporuje udržitelný 

hospodářský, sociální 

a environmentální rozvoj.

Posláním J-SCR je podpora 

společného rozvoje cestovního ruchu 

v Jeseníkách za aktivního přispění 

veřejného i soukromého sektoru 

a prosazování společných zájmů

USILOVAT

o kvalitní rozvoj služeb CR 

a konkurenceschopnosti.

v souladu s principy trvale 

udržitelného rozvoje

VYTVÁŘET

dobré jméno Sdružení a jeho 

členů a poskytovat členům 

společensky i odborně 

uznávanou a respektovanou 

organizaci a platformu s cílem 

prosazování společného zájmu.

HÁJIT

lidských zdrojů.

a prosazovat společné zájmy členů 

Sdružení související 

s rozvojem cestovního ruchu (dále také 

jen „CR“) v Jeseníkách, investicemi 

a infrastrukturou cestovního ruchu, 

rozvojem služeb a vzděláváním 

4  Profil Sdružení l

Hlavní pilíře

Projektové poradenství a realizace společných projektů spolufinancovaných z veřejných 

zdrojů. Pravidelné informování o možnostech dotačních výzev, zdrojů a projektů 

pro subjekty z oboru cestovního ruchu.

Rozvoj a podpora mezinárodní a přeshraniční spolupráce na regionální úrovni 

týkající se podpory cestovního ruchu v Jeseníkách.

Odborné poradenství v oblasti tvorby koncepčních a strategických dokumentů 

a společenská podpora aktivit členů a koordinace rozvoje cestovního ruchu v Jeseníkách, 

podpora domácích i zahraničních investic, regulace rozvoje cestovního ruchu 

a výkon funkce komunitního plánování.

Informační servis, prezentace a propagace Jeseníků (marketing a propagační akce, 

vlastní zajištění prezentace členů na veletrzích cestovního ruchu, webový portál Jeseniky.cz, 

prezentace členů na Turistickém informačním portálu (Olomouckého kraje), 

www.navstivtejeseniky.cz, vlastní korporátní prezentaci na www.jesenikytourism.cz, 

věrnostní a motivační systém Yes Card, Jeseníky Film Office, Central Moravia & Jeseníky 

Convention Bureau, prezentace na stránce sociálních sítí Facebooku, 

www.facebook.com/navstivtejeseniky.cz, a dále.

Zprostředkování platformy pro spolupráci a vzájemný dialog jednotlivých odvětví 

cestovního ruchu obecně a ve specializovaných oblastech (zejm. lázeňství, hotelové služby, 

infrastruktura cestovního ruchu, vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, atd.); agregace a artikulace 

společných zájmů a potřeb regionu a jejich zastupování na úrovni krajů a státní správy (zejm. 

MMR, MŽP, MPO, ad.), reprezentace a spolupráce v rámci profesních organizací (AHR ČR, 

CzechTourism, ALDR ČR, SOCR, ATUR, Nadace partnerství, ad.).

Definování a prosazování vizí a společného zájmu, zpracovávání a naplňování 

strategií rozvoje cestovního ruchu v oblasti Jeseníků, které J-SCR prosazuje 

na regionální, národní a mezinárodní úrovni.

V PRAKTICKÉ ROVINĚ PATŘÍ MEZI HLAVNÍ NÁPLNĚ FUNGOVÁNÍ J-SCR NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI:

SPOLEČNÝ 

JESENÍKŮ JAKO
TURISTICKÉ DESTINACE

MARKETING A PROPAGACE

REGIONÁLNÍHO

ZEJMÉNA NA

KOORDINACE

CESTOVNÍ RUCH

ROZVOJE VE VAZBĚ

INFRASTRUKTURY

V OBLASTI CESTOVNÍHO 
RUCHU A ROZVOJ

DOPROVODNÉ

ROZVOJ 
LIDSKÝCH ZDROJŮ, 

KVALITY SLUŽEB 

Profil Sdružení 5 l 
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Organizační schéma
Akceschopnost J-SCR jako zájmového sdružení 

právnických osob je přímo odvislá od významu a míry 

interakce společné organizace s jejími členy. J-SCR jako 

společná platforma přímo spojuje významné subjekty 

z oblasti veřejného, soukromého i nevládního 

neziskového sektoru. Metodou práce J-SCR je z pohledu 

členů „síťování“ (networking). Agregovaný zájem členské 

základny J-SCR/Jeseníků pak výkonné orgány J-SCR 

artikulují a prosazují navenek.

Organizační struktura J-SCR, která musí tyto požadavky 

v praxi reflektovat, pak vychází ze stanov J-SCR. 

Každodenní výkon činnosti J-SCR zajišťuje výkonný 

Sekretariát, v jehož čele stojí Ředitel J-SCR. Zástupcem

Celkově se jedná o velmi dynamický a soustavný proces, 

který probíhá na vertikální (v rámci hierarchicky nastavené 

organizace cestovního ruchu) i horizontální úrovni 

(v rámci jednotlivých vrstev a struktur organizace 

cestovního ruchu).

Nejvyšším orgánem J-SCR je Valná hromada. Statutárním 

orgánem J-SCR je Správní rada, která řídí a kontroluje 

činnost Sdružení. Předseda Správní rady je výkonným 

statutárním zástupcem Sdružení. Výkon kontrolní funkce 

zajišťuje Dozorčí rada. 

Jednoduchý přehled uvádí schéma:

J-SCR je Správní rada.

DOZORČÍ
RADA

PŘEDSEDA 

MÍSTOPŘEDSEDA

ČLEN

SPRÁVNÍ
RADA

1. MÍSTOPŘEDSEDA

PŘEDSEDA

2. MÍSTOPŘEDSEDA

ČLENOVÉ

PRACOVNÍ
SKUPINY

CYKLOTURISTIKA

INFRASTRUKTURA

MARKETING

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

VALNÁ HROMADA

ČLENOVÉ SDRUŽENÍ

SEKRETARIÁT

ŘEDITEL

6  Orgány Sdružení Sdruženíl

PROJEKTOVÝ
MANAGER

2,0
+ DPP

ÚČETNÍ
SPOLEČNOSTI

smlouva
o dílo

Orgány sdružení

VALNÁ HROMADA

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

SEKRETARIÁT

Orgány Sdružení 7 l 
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6  Orgány Sdružení Sdruženíl

PROJEKTOVÝ
MANAGER

2,0
+ DPP

ÚČETNÍ
SPOLEČNOSTI

smlouva
o dílo

Orgány sdružení

VALNÁ HROMADA

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

SEKRETARIÁT

Orgány Sdružení 7 l 

PROJEKTOVÝ
MANAGER

1,0



Valná hromada

K 31. 12. 2020 byl počet členů J-SCR 93. Počet řádných 

členů J-SCR je 87 % a počet přidružených 

členů je 13 %.

Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení. Řídí se 

Stanovami J-SCR a Jednacím řádem Valné hromady. Je

tvořena členskou základnou. Jedná se o subjekty (VÚSC, 

města, obce, podnikatelské subjekty, nevládní neziskové 

organizace, ad.) aktivně působící v oblasti cestovního 

ruchu.

8  Orgány Sdružení Sdruženíl

Roman
Provazník

Pavel
Horník

Alena
Windová

Lubomír
Žmolík

Správní rada

Správní rada ve výše uvedeném složení jednala v těchto řádných a distančních termínech:

2. 3. 2020, 29. 6. 2020, 26. 10. 2020

4. 5. 2020,  7. 10. 2020, 19. 10. 2020, 14. 12. 2020

Řádná zasedání Správní rady formou per rollam proběhla v těchto termínech:

Správní rada jestatutárním orgánem Sdružení a nejvyšším 

výkonným orgánem v období mezi Valnými hromadami

a zajišťuje plnění usnesení Valné hromady. Rozhoduje 

o všech záležitostech Sdružení, které nejsou vyhrazeny 

Valné hromadě. Správní rada je volena Valnou hromadou 

na období 4 kalendářních let.

Petr 
Mudra

2. MÍSTOPŘEDSEDA

 Jon
Miroslav

1. MÍSTOPŘEDSEDA

Adam 
Kalous

SPRÁVNÍ RADY

PŘEDSEDA

Josef
Sekula

Orgány Sdružení 9 l 

Zdeňka
Blišťanová

Marta
Novotná

do 29. 12. 2020

Milan
Klimeš

ŘÁDNÝ ČLEN
87 %

PŘIDRUŽENÝ 
ČLEN
13 %
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Dozorčí rada ve výše uvedeném složení jednala na řádných termínech:

10. 2. 2020  v Olomouci, 29. 5. 2020  v Olomouci, 16. 11. 2020 v Šumperku

Zdeněk
Tesař

Hana 
Mazochová

1. MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ

Jiří 
Juřena

PŘEDSEDA

ČLEN

10  Orgány Sdružení Sdruženíl

Sekretariát
Sekretariát Sdružení J-SCR je výkonnou jednotkou Správní 

rady. Zajišťuje výkon rozhodnutí orgánů Sdružení, dále 

zajišťuje technicko-administrativní agendu a úkoly 

spojené s činností Sdružení. Vede databázi členů a dalších 

kontaktů, koordinuje styk s veřejností, zprostředkovává 

informace a zodpovídá za prezentaci Sdružení. Úzce 

spolupracuje se subjekty, kteří mají vztah k činnosti 

Sdružení. Sekretariát je hlavní výkonnou složkou J-SCR 

a zabezpečuje realizaci všech projektů 

a činností sdružení.

Tomáš Rak (1,0 úvazku)

Anna Klimasová (smlouva o dílo)

Ivana Kulíšková (1,0 úvazku)
David Migal (1,0 úvazku)

Iva Glacová (DPP)

Složení sekretariátu v roce 2020:

ÚČETNÍ

PROJEKTOVÝ
MANAGER

ŘEDITEL

Orgány Sdružení 11 l 

PROJEKTOVÝ
MANAGER

Dozorčí rada
Tříčlenná Dozorčí rada je nezávislým kontrolním 

orgánem Sdružení, který se řídí při svém jednání 

Jednacím řádem Dozorčí rady, který je ze své 

činnosti odpovědný Valné hromadě.

Dozorčí rada dohlíží na dodržování právních předpisů 

a Stanov v činnosti Sdružení a kontroluje hospodaření 

s finančními a hmotnými prostředky Sdružení, kontroluje 

dodržování rozpočtu a provádí kontrolu vedení 

účetnictví. Dozorčí rada je volena Valnou hromadou 

na období 4 kalendářních let.
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Seznam členů v roce 2020

ź Velké Losiny

ź Lipová-lázně

ź Malá Morava

ź Vernířovice

ź Jeseník

ź Vikýřovice

ź Česká Ves 

ź Staré Město

ź Bludov

ź Rapotín

ź Štíty

ź Černá Voda

ź Bernartice

ź Zlaté Hory

ź Horské lázně Karlova 

Studánka

ź Termální lázně Velké 

Losiny, Wellness hotel 

Diana

ź Bělá pod Pradědem

ź Sobotín

ź Šumperk

ź Olomoucký kraj

ź Město Javorník

ź Loučná nad Desnou

ź Branná 

ź Schrothovy léčebné lázně

ź Priessnitzovy léčebné 

lázně  

ź Chata Sabinka

ź Zorro Trade

ź Villa Regenhart

ź Hotel Valdes

ź Penzion Na Vršku

ź Restaurace a ubytování 

Čertovy kameny

ź Hotel Dlouhé Stráně, 

Pension ROSA

ź Státní léčebné lázně 

Bludov

ź Penzion Horinka

ź Penzion Helios

ź Chata H & D

ź Areál Skiland Ostružná 

a Petříkov

ź Hotel Zlatá hvězda

ź Penzion u sv. Rocha

ź Penzion Trojkámen

ź Hotel Praděd Thamm *** 

Zlaté Hory

ź Aquacentrum Slunce ***

ź Horský a Wellness hotel 

Sněženka

ź Sporthotel Kurzovní

ź Chata EDUARD

ź Penzion Kolovna

ź Penzion a kemp "Mlýn" 

Velké Losiny

ź Hotel Slovan

ź Vlastivědné muzeum 

Jesenicka

ź Obnova kulturního 

dědictví údolí Desné

ź Horská chata Barborka

ź Adrenalin park Česká Ves

ź Ski areál, relax a sport 

resort Dolní Morava

ź Severomoravská chata

ź Střední odborná škola 

Šumperk

ź Ranč Orel

ź Ruční papírna Velké 

Losiny

ź Jesenicko přes hranici 

ź Ski areál Přemyslov

ź Ski Karlov

ź Ski areál Filipovice

ź Zábřežská kulturní

ź Vlastivědné muzeum 

v Šumperku

ź Ski areál Paprsek

ź Dům Kultury Šumperk

ź Chata Skřítek

ź Apartmány Masaryk

ź Zlatohorsko kraj pokladů

ź Sportovní areál Kouty

ź Ski areál Kraličák

ź SKITECH

ź Ski Alfrédka

ź Tělovýchovná jednota 

Horské sporty Jeseníky 

(Klepáčov)

ź Ski areál Stříbrnice

ź Stezky

ź TV-Videoprodukce

ź Vozda

ź Pivovar HOLBA

ź Spolek pro rozvoj Rejvízu

ź MAS Horní Pomoraví

ź Zoo Faunapark Horní 

Lipová

ź Machovský

ź Letní tábory

ź Rychlebské stezky

ź Fenix ski team Jeseník

ź Jeseníky - Severní Hřeben

ź Hrad Kolštejn

ź PRO-BIO

ź Top Race Agency

ź JeseníkyCafe

ź DESIGNFOODS

ź Asociace hotelů 

a restaurací ČR

ź Levandulová kavárna

12 Členové Sdruženíl  

Členové J-SCR
Za člena Sdružení může být v souladu se Stanovami 

Sdružení přĳata výhradně právnická osoba na základě 

rozhodnutí příslušného orgánu této právnické osoby, 

a která souhlasí se stanovami sdružení, řídí se jimi 

a s jejímž členstvím vysloví souhlas Správní rada. 

Členství jiných než právnických osob ve Sdružení je 

formou přidruženého členství (viz § 5 Stanov Sdružení). 

Členové J-SCR jsou na základě § 4 Stanov 

J-SCR výhradně právnické osoby.

www.scr.jeseniky.cz

Přidruženými členy jsou dle § 5 jiné než právnické osoby, 

jejichž činnost souvisí se zajišťováním cestovního ruchu 

a jeho rozvojem a je v souladu s cíli Sdružení.

Aktualní seznam členů J-SCR je uveden na internetových 

stránkách J-SCR, a to na adrese:

TYP ČLENSTVÍ ŘÁDNÝ ČLEN

VyŠŠÍ ÚZEMNÍ
SAMOSPRÁVNÍ CELEK

OBEC
PODNIKATELSKÝ 
SUBJEKT - UBYT.

PODNIKATELSKÝ 
SUBJEKT - OSTATNÍ

NEVLÁDNÍ NEZISK.
ORGANIZACE

OSTATNÍ
VyŠŠÍ ÚZEMNÍ

SAMOSPRÁVNÍ CELEK
OSVČ

PŘIDRUŽENÝ ČLEN

PRÁVNÍ 
SUBJEKTIVITA

ČLENSKÉ
PŘÍSPĚVKY

2 929 000 Kč
5,5 Kč / obyvatel

minimum 3 300 Kč
44 Kč / lůžko

minimum 3 300 Kč
5 500 Kč 3 300 Kč 3 300 Kč 280 000 Kč 3 300 Kč

Výše členských příspěvků na rok 2020 schválená VH dne 10. 12. 2019 v Loučné nad Desnou:

Členové Sdružení  13l
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Zpráva o činnosti J-SCR v roce 2020
Jsme destinační managementem Jeseníků

Rok 2020 jsme zahájili již na nové adrese v Jeseníku 

a pobočku J-SCR přesunuli do Šumperku. Jedním 

z důvodů přesunu sídla byla možnost žádat o dotační 

podporu u Euroregionu Praděd. V průběhu roku 2020 se 

nám podařilo uspět s oběma podanými projekty. 

V Šumperku tedy zůstala pobočka pro naše členy, jejichž 

provoz zajišťuje jeden projektový manager a sídlí zde také 

externí účetní J-SCR. 

Vážení členové J-SCR,

Dalším klíčovým úspěchem byla úspěšná certifikace 

v Českém systému kvality, který hodnotí a certifikuje 

profesní organizace působící v cestovním ruchu. 

rok 2020 byl pro naše Sdružení velmi náročný a silný 

z pohledu množství aktivit a projektů. Z mého pohledu 

člověka, který vnímal Sdružení jako člen zvenčí a dnes jej 

vnímám i z druhé stránky zevnitř, byl rok 2020 velmi 

úspěšný a v mnoha projektech iniciační.

Z pohledu organizace destinačního managementu jsme 

obstáli v procesu certifikace oblastního destinačního 

managementu, který je podmínkou pro oficiální fungování 

v systému řízení cestovního ruchu v České republice 

a také potřebným krokem k možnosti získávat dotační 

prostředky z Národního programu podpory cestovního 

ruchu, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR.

To jsou sice velmi důležité formální náležitosti, ale to 

ANALÝZY, PORADENSTVÍ,
KANCELÁŘE

INFRASTRUKTURNÍ
PROJEKTY

MARKETINGOVÉ
& PR AKTIVITY

DOTAČNÍ
PROJEKTY

Kontaktní místo
J-SCR 2020

ŠUMPERK
8. května 20 - budova ŠMR,

 787 01 Šumperk

Sídlo
J-SCR 2020

JESENÍK

790 01 Jeseník

Palackého 1341/2, 

14  Zpráva o činnostil

Ředitel J-SCR byl na začátku roku oceněn velmi prestižním oceněním za přínos pro 

rozvoj cestovního ruchu v České republice. Je to výsledek celého týmu J-SCR 

a za zásluhy v oblasti spojování Jeseníků v jednu silnou turistickou destinaci 

bez rozdílu krajského uspořádání. 

V rámci většiny dotačních žádostí jsme byli úspěšní a do regionu jsme díky tomu získali 

důležité finance na rozvoj cestovního ruchu. Finance tak putovaly na marketingové 

aktivity, rozvoj infrastruktury a vzdělávací aktivity pro zaměstnance Turistických 

Informačních center.

Ve stejném programu MMR na podporu cestovního ruchu v regionech jsme byli opět 

úspěšní s žádostí o finanční podporu navazující marketingové kampaně YES. Ta se 

bude realizovat v roce 2021. 

Byli jsme oceněni za nejlepší marketingovou kampaň v cestovním ruchu za rok 

2019/2020 v prestižní profesní soutěži COT – Ceny cestovního ruchu 2019/2020.

Významným počinem bylo spojení sil Mikroregionu Jesenicka, Olomouckého kraje 

a J-SCR a získání významné dotace z MMR na pořízení nového sněžného vozidla pro 

Jeseníky. 

klíčové se odehrává v rámci jednotlivých aktivit, projektů a realizací. Na tomto poli 

jsme byli velmi aktivní a úspěšní. 

Potvrzením úspěšnosti našich aktivit je několik velmi prestižních ocenění. 

Byli jsme ocenění ve třech kategoriích v rámci profesní soutěži TOURIST PROPAG 2020. 

První místo získala v kategorii turistický produkt „karta plná zážitků YES CARD“. Druhé 

místo v kategorii tištěných map získala „Trhací mapa“ a třetí místo v kategorii 

periodikum v cestovním ruchu „Turistické noviny Jeseníky Region“.
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Nezapomeň na Jeseníky

ź Kampaně na sociálních sítích, v rádiu

ź Kampaně v tištěných médiích   

ź PPC kampaně

ź Cyklotoulky a Běžkotoulky v Jeseníkách

ź Press tripy 

Realizované projekty 2020

ź Toulavá kamera

ź Pocitová mapa na www.nezapomennajeseniky.cz

ź Banerová kampaň ve vybraných městech

Podpora COVID JESENIKY 2020

Byla zahájena intenzivní komunikace a spolupráce s klíčovým aktéry 

cestovního ruchu a podíleli jsme se na tvorbě záchranných balíčků pro 

subjekty v cestovním ruchu spolu s Krajskou centrálou cestovního 

ruchu Olomouckého kraje (KCCR), Fórem cestovního ruchu, Českou 

centrálou cestovního ruchu CzechTourism. 

Tato kampaň byla doprovázena dlouhodobě úspěšnou kampaní 

#jeseniky - hory, které miluješ cílící na nové návštěvníky. 

Pro členy J-SCR jsme připravili konkrétní opatření, které spočívaly 

v podpoře dotačních žádostí, posunutí splatnosti členských příspěvků, 

zdarma zapojení do systému věrnostní karty YES CARD, konzultační 

pomoc a díky Olomouckému kraji také mimořádnou podporu 

infrastrukturních projektů ve vši 10 mil. Kč. 

V průběhu složitého roku 2020, kdy byl ze dne na den vypnut cestovní 

ruch jsme velmi operativně zahájili podpůrné kroky na záchranu 

cestovního ruch v Jeseníkách a především podporu subjektů 

fungujících v cestovním ruchu v turistické destinaci Jeseníky.

S CzechTourismem a KCCR jsme se zapojili do kampaně #Světovéčesko 

v celkové hodnotě cca 1,4 mil. Kč na celý Olomoucký kraj. 

S KCCR jsme rozjeli vlastní kampaň #nezapomennajeseniky 

a s celkovou částkou necelých 0,5 mil. Kč a měl a za cíl mobilizovat 

tradiční návštěvníky turistické destinace Jeseníky.

Společné dědictví

ź 40 česko-polských propagačních videoblogů 

ź 7 studijních cest po česko-polském příhraničí

Realizované projekty 2020

ź 10 brožur o mikroregionech v příhraničí

ź 5 česko-polských turistických novin

ź 60 press a fam tripů

ź 70 prezentací na veletrzích, konferencích a akcích

Projekt „Společné dědictví” je realizován 11 partnery z 8 regionů 

polsko-českého příhraničí.

Hlavním cílem projektu je zvýšit návštěvnost turistů z Polska 

a České republiky a také turistů z jiných zemí v polsko-českém 

příhraničí. Oblast, jakou projekt zaujímá, zahrnuje na polské straně 

vojvodství: dolnoslezské (částečně), opolské (celé vojvodství) 

a slezské (částečně), naopak na české straně se jedná o celé kraje: 

Liberecký kraj,  Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký 

kraj a také Moravskoslezský kraj.

V rámci projektu byla naplánována řada rozmanitých aktivit, 

díky nimž chceme propagovat a informovat potenciální turististy 

o atraktivitách, které mohou navštívit, a o dostupnosti turistických 

produktů. Usilujeme o zvýšení kvality poskytovaných služeb 

v propagovaných objektech a o celistvější propagaci se 

zohledněním na historické, multikulturní a přírodní specifiky této 

oblasti. Doufáme, že naše propagace turistických krás polsko-

českého příhraničí přispěje k delšímu pobytu lidí, kteří přijíždějí 

do oblasti podpory.
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Hory, co jedou

ź 2 reportáže Toulavé kamery a 1 rep. Běžkotoulky

ź 408 596 Kč kofinancování a 900 000 Kč od Ol. kraje 

ź 1 460 596 Kč celkové náklady

ź 114 km dlouhá Jesenická Magistrála

ź 917 motohodin

ź 41 014 Kč příspěvek do sbírky

ź 314 km udržovaných tras a 8 sektorů

ź 11 roleb (Nová rolba na Pradědu)

Pro kvalitnější údržbu LBT 

byla získána také NOVÁ rolba. V terénu 

znovu dochází k obnově značení 

a přeznačení oblasti Staré Město 

a Branná pro co nejlepší zážitek 

z Bílé stopy.

Údržba LBT v Jeseníkách je historicky nejvíce spjata s J-SCR a také za 

přispění sdružení byly od roku 2004 nakoupeny z prostředků 

Olomouckého kraje 4 sněžné stroje (rolby) v hodnotě 18 mil. Kč 

a vyznačeny lyžařské trasy v hodnotě 4,7 mil. Kč (viz projekty ROP SM 

Běžecké lyžování v Jeseníkách – a Jeseníky – Sdružení cestovního 

ruchu koordinuje systému údržby LBT, která byla nastavena v roce 

2012 a zastřešuje 8 udržovatelů lyžařských tras. Zajišťuje na údržbu 

také finanční prostředky ze strany veřejných orgánů, spolupracuje se 

subjekty, jako jsou např. Lesy ČR, Arcibiskupské lesy a statky, Správa 

CHKO Jeseníky, Horská služba. Důležitou činností je komunikace na 

venek s veřejností prostřednictvím aktuálních informací o údržbě LBT 

v Jeseníkách na webových portálech www.jeseniky.cz 

a www.bilestopy.cz.

V roce 2020 proběhly dvě zasedání pracovní skupiny pro 

údržbu LBT jakožto poradního orgánu Správní rady Jeseníky – 

Sdružení cestovního ruchu. Hlavním tématem setkání byla 

diskuse nad revizí stávajícího značení, revizí sbírky 

a obnovy SKIbusů v Jeseníkách. V roce 2020 bylo 

také uspořádáno školení pro řidiče sněžných 

vozidel, kterého se účastnilo 

celkem 7 udržovatelů.
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Lyžařské zájezdy 
nejen pro běžkaře

ź 44 jízd SKIBUSU

ź 60 000 Kč dotace od Olomouckého kraje

ź 205 125 Kč byl celkový rozpočet SKIbusu

ź výjezd na ČHS 3x denně

ź 602 přepravených osob

Skibus jezdil v termínu od 4. 1. do 15. 3. 2020 během 

víkendů. 

Již druhým rokem se snaží Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu 

obnovit tradici dopravy tzv. SKIBUSu na nejvyšší partie Jeseníků 

pro zájemce o běžecké lyžování. SKIBUS byl provozován formou 

dopředu daných zájezdových termínů. Cílem bylo zlepšit dopravní 

obslužnost pro návštěvníky Jeseníků, navázat časy odjezdu 

SKIBUS na časy příjezdu vlaků ze vzdálených míst do obce Kouty 

nad Desnou a města Jeseníku. V neposlední řadě byla snaha 

o zlepšení dopravní krizové situace na ČHS (parkování a vjezd na 

parkovací místa), která pravidelně eskaluje o víkendech a svátcích. 

Abychom zajistili financování tohoto projektu, oslovili jsme obce 

a partnery, od kterých se nám podařila vybrat malá část nákladů 

spojených s provozem SKIBUSu. Další část nákladů se vybrala na 

jízdném. Přesto se nepodařilo pokrýt veškeré náklady spojené 

s provozem a propagací této služby. Ztrátu však vnímáme jako 

investici do příštího období, aby si lidé na tuto službu 

zvykli a dále jako podporu rozvoje návštěvnosti turistické 

destinace Jeseníky.

V rámci tohoto projektu byly zapojeny i věrnostní karty 

Olomouc Region Card a YEScard. Její držitelé mohli 

cestovat zpátky zdarma. Cena jízdenky byla srovnatelná 

s dopravní autobusovou službou firmy Arriva. 
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Hory, co jedou

ź 288,9 km dálkových tras

ź 220 km tematických okruhů

ź 3 dálkové trasy

ź 10 okruhů YesCyklo

ź 11 bike parků

Cykloturistika je v České republice jedinečný fenomén, kterému se věnuje 

čím dál více lidí. Do budoucna se díky elektrokolům stane tento sport 

ještě dostupnější. V Jeseníkách prozatím není žádná koncepce pro 

jednotnou a ucelenou koordinaci 

a propagaci cykloturistiky.

 celý projekt Jescyklo na YEScyklo. 

Ve spolupráci s Mikroregionem Jesenicko 

a Olomouckým krajem byl přebrendován 

Dále se připravily podklady a trasy pro

oblast Zlatých Hor.

V roce 2020 proběhly dvě zasedání pracovní skupiny pro údržbu CYKLO 

jakožto poradního orgánu Správní rady Jeseníky – Sdružení cestovního 

ruchu. Hlavním tématem setkání byla diskuse nad revizí stávajícího 

značení Čarodějnické cyklotrasy, propagace cykloturistiky a obnovy 

CYKLObusů v Jeseníkách. V roce 2018 byl vytvořen projekt YEScyklo, který 

by měl do budoucna propagovat Jeseníky jako cyklistickou destinaci 

a měl by zahrnovat dálkové stezky (trasy), lokální okruhy a traily. 

Na tento projekt se v 2020 navazovalo další etapou 

a plánovaným rozšířením na Šumpersku.
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Hory, co jedou
ź 40 nabíjecích stanic

ź 160 nabíjecích portů

ź projekt 2 krajů

ź generické nabíječky BOSCH a SHIMANO

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu ve spolupráci 

s Olomouckým a Moravskoslezským krajem připravilo v roce 2019 

osazení celkem 40 míst nabíjecími stanicemi pro elektrokola 

v celých Jeseníkách. Místa byla pečlivě vybrána s ohledem na 

frekventovanost lokalit a jejich turistickou atraktivitu. Na území 

Olomouckého kraje vzniklo tedy 20 míst pro dobíjení elektrokol. 

Nabíjecí stanice obsahuje specializovanou nabíječku 

POWERBOX.ONE zahrnující 2x nabíječku BOSCH, 2x nabíječku 

SHIMANO a 4x přípojku na 230V pro možnost nabíjení dalších 

systémů elektrokol. Vše je umístěno na zastřešené plechové 

tabuli, jejíž součástí je také mapa se zajímavými místy v okolí 

nabíječky a schématická mapy s dalšími možnými body nabití 

v Jeseníkách.

Na přípravné fázi celého projektu se podílela také pracovní 

skupina zřizovaná Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, ve které 

jsou zástupci bikeparků, půjčoven kola a elektrokol, cyklokempů 

a dalších subjektů zabývajících se problematikou cykloturistiky. 

Během zimních měsíců bylo dohodnuto s jednotlivými subjekty 

přesné umístění nabíjecích stanic. Samotná instalace probíhala 

v měsíci dubnu a nabíjecí stanice byly zpřístupněny před hlavní 

turistickou sezonou. 

Unikátní projekt sítě nabíjecích stanic pro elektrocykloturisty 

v turistické destinaci Jeseníky byl dalším společným projektem 

obou krajů, který realizovalo J-SCR. 

V rámci projektu vznikly mapy se zakreslenými nabíjecími 

stanicemi. Součástí této mapy jsou také další body zájmu pro 

cyklisty, jako bikebaprky, traily, tematické okruhy nebo dálkové 

cyklotrasy.
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Hory, co se vyplatí

ź 192 AKCEPTAČNÍCH MÍST

ź 5 328 NAHRANÝCH BALÍČKŮ A SLUŽEB

ź 103 ZAPOJENÝCH PARTNERŮ

ź 8 626 AKCEPTACÍ

ź 10 326 VYDANÝCH KARET

a poskytovatelé, kteří kartu akceptují. 

díky kterému se do systému 

mohou nově zapojit zdarma. 

ubytovatelé vydávající ZDARMA kartu 

zařízení při ubytování od 2 a více nocí.

V rámci karty existují dva druhy partnerů, 

vydán speciální balíček služeb, 

Pro obě skupiny je každou sezónu 

v jenom z našich partnerských zařízení) čerpat bonusy 

„Yes card“ je karta hosta, díky které může turista (ubytovaný 

a výhody, které nabízejí poskytovatelé služeb neboli 

Pro destinaci Jeseníků bylyv roce 2015 odstartovány dva projekty 

bonusových a motivačních karet pro návštěvníky „Jeseníky Pass“ 

(Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu) a „Jeseníky Region Card“ 

(spolek V Jeseníkách). Cílem projektu je získat nové návštěvníky, 

prodloužit pobyt návštěvníků a také je motivovat k tomu, aby se 

do destinace vraceli.

akceptační místa. Partneři projektu jsou označeni 

neprodejná. Získáte jí u smluvních ubytovacích 

V roce 2018 byli sloučeny obě karty „Jeseníky Pass“ (Jeseníky – 

Sdružení cestovního ruchu) a „Jeseníky Region Card“ (spolek 

V Jeseníkách) do jednoho produktu „YEScard“, aby vznikl jeden 

ucelený produkt, který si nebude konkurovat. Záštitu nad tímto 

projektem převzalo J-SCR. V roce 2020 YES CARD posílila a je 

dnes nejsilnější věrnostní kartou pro návštěvníky Jeseníků.

příslušnou samolepkou. Karta Yes card je 
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Hory, co frčí

ź TV kanál Jeseníky

ź Školení pracovníků TIC

ź Propagační akce

ź Nejsilnější FCB profil oblastní destinanční organizace

ź Veletrhy, Roadshow, výstavy…

ź Mobilní Informační centra

ź 800 022 840 - Zelená linka 

ź Newsletter

ź Turistický informační portál – www.jeseniky.cz

Mezi klíčové aktivity patří prezentace Turistické destinace Jeseníky 

prostřednictvím silného distribučního kanálu J-SCR, který v roce 2020 

významným způsobem posílil a výstupy potvrzují jeho důležitost. 

Zásadním bylo rozvoj a vývoj Turistického Informačního Portálu na 

adrese www.jeseniky.cz do kterého byla implementovaná celosvětová 

mapová platforma OUTDOORACTIVE. Nový robustní systém umožňuje 

propojovat obsah s dynamickými složkami webového portálu a také 

možnost editace a vytváření záznamů od zapojených informačních 

center.  Novinkou bylo také propojení kalendáře akcí a událostí v rámci 

celé turistické destinace Jeseníky. 

I v roce 2020 došlo k posílení FB profilu a jeho sledovanosti. FB profil J-

SCR je nejsilnějším profilem v rámci oblastních destinačních 

managementů. 

V rámci projektu YES Info pravidelně školíme pracovníky Turistických 

Informačních Center.

V roce 2020 byla spuštěna i ZELENÁ LINKA PRO JESENÍKY

V roce 2020 jsme absolvovali 6 veletrhů a výstav s cílem prezentovat 

jednotné Jeseníky, členy našeho Sdružení a produkty pro návštěvníky 

Jeseníků. Na veletrhy mimo region s cílem zvýšit návštěvnost Jeseníků 

navazovaly poprvé také mobilní Informační centra, která na vybraných 

místech informovala turisty a návštěvníky o dalších atraktivitách 

Jeseníků a méně známých lokalitách. Cílem je motivovat návštěvníky k 

opakované návštěvě, prodloužení pobytu a rozprostření návštěvníků do 

celé oblasti Jeseníků. 

V roce 2020 jsme pokračovali v realizaci marketingových a PR aktivit, 

které navazovaly na tradiční produkty J-SCR a vzájemně se propojovaly.

a vytvořena postava průvodce Jesenických hor YES MAN.
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Hory, co točí
Realizované projekty 2020

ź Individual Locations Tour Olomouic Region 

ź Uvedení pohádky - Princezna zakletá v čase

ź Uvedení celovečerního filmu – Případ mrtvého 

nebožtíka

ź 20 video spotů pro propagaci Jeseníků napříč kraji pro 

zvýšení návštěvnosti

ź ReDesign webové prezentace JFO

ź 4 video spoty prezentující Olomoucký kraj pro filmaře 

 

JFO má ze sebou v roce 2020 

 

Díky svému ukotvení v destinačním managementu může stavět na 

dlouhodobě budovaných kontaktech a vazbách s místními 

partnery jak ze soukromé sféry, tak i z řad úřadů a veřejných 

institucí. 

Od poloviny roku 2020 je JFO po dohodě s Olomouckým krajem 

již jen čistě regionální filmová kancelář. Krajskou roli filmové 

kanceláře převzala Krajská centrála cestovního ruchu 

Olomouckého kraje. 

JFO je prostředníkem mezi filmovými profesionály 

a regionem, který reprezentuje. Pomáhá 

filmařům zorientovat se v možnostech 

natáčení v turistické destinaci Jeseníků 

a je v komunikaci s místními aktéry 

a samosprávami.

velmi úspěšné projekty.

Jeseníky Film Office (JFO) vykonává svoji činnost od roku 2012 a je 

samostatným projektem destinačního managementu Jeseníky – 

Sdružení cestovního ruchu. Od roku 2015 fungovala jesenická 

filmová kancelář po dohodě s Olomouckým krajem jako filmová 

kancelář pro celý Olomoucký kraj. 

24 Zpráva o činnosti  l

Hory, co spojují

ź Prezentace turistické destinace Jeseníky 

v rámci eventů pořádaných Czech Convention Bureau 

ź Aktualizace webové prezentace 

ź Realizace elektronických 

a tištěných propagačních materiálů 

Realizované projekty 2020

ź Implementace nabídky convention 

do TV kanálu Jeseníky

ź Prezentace kongresových možností 

v tištěných materiálech J-SCR

V roce 2020 rozvíjela kongresová kancelář 

své prezentační aktivity a nadále plnila 

poslání maximalizovat a využít potenciál 

pro MICE business v Jeseníkách. 

Kongresová turistika v Jeseníkách má značný a dosud 

neadekvátně využitý potenciál. Jeseníky jsou všestranně výhodné 

místo pro pořádání kongresů a za účelem akvizice korporátní 

klientely a propagace destinace z pohledu kongresové turistiky je 

J-SCR spolu se Střední Moravou – Sdružením cestovního ruchu 

provozovatelem tzv. Central Moravia & Jeseníky Convention 

Bureau. Tato specializovaná kongresová kancelář byla vytvořena 

z důvodu zavedení jednotného systému celostátní struktury 

oficiálních regionálních kongresových kanceláří a za podpory 

Olomouckého kraje v roce 2014. Je součástí oficiální národní 

kongresové kanceláře Czech Convention Bureau, kterou provozuje 

vládní agentura CzechTourism. Convention Bureau poskytuje 

organizátorům MICE asistenci a nezávislé komplexní 

informace při plánování a realizování kongresů, 

konferencí, obchodních setkání a incentivních akcích. 
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Hory, co točí
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filmařům zorientovat se v možnostech 

natáčení v turistické destinaci Jeseníků 

a je v komunikaci s místními aktéry 

a samosprávami.

velmi úspěšné projekty.

Jeseníky Film Office (JFO) vykonává svoji činnost od roku 2012 a je 

samostatným projektem destinačního managementu Jeseníky – 

Sdružení cestovního ruchu. Od roku 2015 fungovala jesenická 

filmová kancelář po dohodě s Olomouckým krajem jako filmová 

kancelář pro celý Olomoucký kraj. 
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Hory, co spojují

ź Prezentace turistické destinace Jeseníky 

v rámci eventů pořádaných Czech Convention Bureau 

ź Aktualizace webové prezentace 

ź Realizace elektronických 

a tištěných propagačních materiálů 

Realizované projekty 2020

ź Implementace nabídky convention 

do TV kanálu Jeseníky

ź Prezentace kongresových možností 

v tištěných materiálech J-SCR

V roce 2020 rozvíjela kongresová kancelář 

své prezentační aktivity a nadále plnila 

poslání maximalizovat a využít potenciál 

pro MICE business v Jeseníkách. 

Kongresová turistika v Jeseníkách má značný a dosud 

neadekvátně využitý potenciál. Jeseníky jsou všestranně výhodné 

místo pro pořádání kongresů a za účelem akvizice korporátní 

klientely a propagace destinace z pohledu kongresové turistiky je 

J-SCR spolu se Střední Moravou – Sdružením cestovního ruchu 

provozovatelem tzv. Central Moravia & Jeseníky Convention 

Bureau. Tato specializovaná kongresová kancelář byla vytvořena 

z důvodu zavedení jednotného systému celostátní struktury 

oficiálních regionálních kongresových kanceláří a za podpory 

Olomouckého kraje v roce 2014. Je součástí oficiální národní 

kongresové kanceláře Czech Convention Bureau, kterou provozuje 

vládní agentura CzechTourism. Convention Bureau poskytuje 

organizátorům MICE asistenci a nezávislé komplexní 

informace při plánování a realizování kongresů, 

konferencí, obchodních setkání a incentivních akcích. 
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Co se povedlo

ź REALIZACE INDIVIDUÁLNÍCH FILM 

LOCATION TOUR

ź REALIZACE PRESSTRIPŮ & FAMTRIPŮ 

PRO ČESKÉ I ZAHRANIČNÍ NOVINÁŘE

ź SPOLUPRÁCE S BLOGGERY, 

YOUTOUBERY A INFLUENCERY Z 

CELÉHO SVĚTA

ź REALIZACE  VIDEOSPOTŮ

ź SPOJOVÁNÍ JESENÍKŮ NAPŘÍČ KRAJI

ź KOMPLEXNÍ TURISTICKÝ 

INFORMAČNÍ

ź ZELENÁ LINKA PRO JESENÍKY

ź ZPŘÍSTUPNĚNÍ PROJEKTU YESCARD 

ZDARMA

ź TV KANÁL JESENÍKY

ź PORTÁL JESENIKY.CZ

ź ROSTOUCÍ MNOŽINA SLEDUJÍCÍCH 

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

ź SPOLEČNÁ PREZENTACE JESENÍKŮ 

NA VELETRZÍCH
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ź REALIZACE PROFI FOTOGRAFIÍ Z 

JESENÍKŮ

ź REALIZACE PROJEKTU SKIBUS 

ź ANALÝZA EKONOMICKÉHO PŘÍNOSU 

JSCR ZA ROK 2019

ź REALIZACE PROJEKTU MOBILNÍCH 

INFORMAČNÍCH CENTER

ź EDIČNÍ ČINNOST (IMAGE KATALOG, 

MAPY, PRŮVODCE, TURISTICKÉ 

NOVINY...)

ź INZERCE A PR AKTIVITY V MÉDIÍCH

ź KAMPAŇ V RÁDIU (ČR)

ź ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ TIC

ź PREZENTACE V TV  (CYKLO 

ź ROZVOJ INFRASTRUKTURY 

ź PPC KAMPANĚ A KAMPANĚ NA 

SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

ź A BĚŽKOTOULKY, TOULAVÁ KAMERA)

ź ZÍSKÁVÁNÍ REKLAMNÍCH PARTNERŮ

ź PŘEZNAČOVÁNÍ TURISTICKÝCH TRAS
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Jeseníky v číslech
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Charakteristika cestovního ruchu - návštěvnost
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Cestovní ruch v Olomouckém kraji v roce 2020
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Zpráva předsedy Správní rady

1. Odstoupení Ing. Milana Klimeše z funkce člena Správní rady k 29.12.2020.

Správní rada jednala v roce 2020 na třech řádných zasedáních a to přes komplikace s 
epidemiologickou situací způsobenou celosvětovou pandemií COVID 19. Z těchto důvodů byly v 
průběhu roku přijaty změny v jednacím řádu Správní rady a doplněna možnost jednání distanční 
formou.        . 

Ing. Adam Kalous - Předseda

Miroslav Jon – 1. Místopředseda

Ing. Milan Klimeš – do 29. 12. 2020

Pavel Horník

Ing. Roman Provazník

Ing. Marta Novotná  

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová 

Ing. Josef Sekula

Ing. Lubomír Žmolík 

Ing. Petr Mudra – 2. Místopředseda

 

V průběhu roku 2020 došlo k následujícím personálním změnám ve složení Správní rady J-SCR.

Alena Windová

Správní rada je statutárním orgánem Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) a nejvyšším 

výkonným orgánem J-SCR v období mezi řádnými zasedáními Valné hromady J-SCR. V průběhu roku 

2020 zabezpečovala úkoly, které jí náleží ze stanov J-SCR, tedy zajišťovala plnění usnesení Valné 

hromady, rozhodovala o všech záležitostech J-SCR, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě, řídila a 

kontrolovala činnost J- SCR v období mezi Valnými hromadami.

Správní rada jednala v období 1.1.2020 – 31.12.2020 v následujícím složení:

Řádná zasedání Správní rady prezenční formou proběhla v těchto termínech: 

2. 3. 2020, 29. 6. 2020 

34  Zpráva předsedy Správní radyl

V Jeseníku dne 16. června 2021

Ing. Adam Kalous, Předseda SR J-SCR 

 

 

26. 10. 2020

4. 5. 2020, 7. 10. 2020, 19. 10. 2020, 14. 12. 2020

Správní rada prostřednictvím předsedy Správní rady pravidelně informovala Dozorčí radu 

o aktuálním dění v J-SCR, o hospodářských výsledcích a finančním stavu J-SCR. Výkonnou 

jednotkou Správní rady je Sekretariát J-SCR v čele s Ředitelem J-SCR, jenž byl 

prostřednictvím předsedy Správní rady úkolován, koordinován 

a kontrolován ve svých činnostech.

Správní rada děkuje všem zaměstnancům za práci vykonanou pro J-SCR v roce 2020. 

Správní rada konstatuje, že všechny aktivity J-SCR byly realizovány za účelem naplňování 

cílů, poslání a vize J-SCR, všechna rozhodnutí Správní rady byla vykonána s maximální péčí 

řádného hospodáře a v souladu s veřejným zájmem dosahování udržitelného rozvoje 

cestovního ruchu v destinaci, jeho koordinace a zvyšování konkurenceschopnosti 

a návštěvnosti destinace.

Řádné zasedání Správní rady distanční formou proběhlo v těchto termínech: 

Řádná zasedání Správní rady formou per rollam proběhla v těchto termínech:  
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Zpráva předsedy Dozorčí rady

Dozorčí rada J-SCR pracovala v roce 2020 v následujícím složení:

Dozorčí rada J-SCR v průběhu roku 2020 uskutečnila celkem 3 jednání. 

Ing. Jiří Juřena – Předseda

Konkrétní data jednání v roce 2020: 10. 2. 2020 (Olomouc), 29. 5. 2020 (Olomouc), 16. 11. 2020 (Šumperk)

Ing. Hana Mazochová - Místopředseda

Zdeněk Tesař – člen

Dozorčí rada jednala v roce 2020 na svém řádném zasedání dne 10.2.2020 v usnášeníschopném 

počtu, 29.5.2020 v usnášeníschopném počtu a 16.11.2020 v usnášeníschopném počtu. K tomu 

byly dozorčí radě předkládány písemné materiály, které byly při projednávání dozorčí radou 

v případě potřeby doplněny slovním komentářem ředitelem J-SCR Mgr. Tomášem Rakem, MBA.

Odborný dohled nad vedením účetnictví J-SCR provádí firma Daňové poradenství Tomáš Paclík, a.s. na 

základě smlouvy o dílo, její stanovisko je v samostatném materiálu – Zpráva auditorské společnosti 

k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2020. 

Dozorčí rada realizovala v průběhu roku 2020, jak bylo výše uvedeno, namátkové kontroly dokladů 

a v rámci posledního jednání byla ještě kontrolována inventarize majetku za rok 2020 – vyřazování 

nepotřebného nebo poškozeného majetku J-SCR.

Součástí každého jednání Dozorčí rady (DR) byla namátková kontrola účetních a daňových dokladů 

(faktury přijaté, vydané, mzdy), případné nedostatky byly operativně řešeny s účetní a ředitelem. 

Správní rada prostřednictvím předsedy dozorčí rady informovala dozorčí radu o aktuálním dění v J-SCR, 

o hospodářských výsledcích a finančním stavu J-SCR. K tomu byly dozorčí radě předkládány písemné 

materiály, které byly při projednávání dozorčí radou v případě potřeby doplněny slovním komentářem 

ředitele J-SCR.  Předseda Dozorčí rady J-SCR se také pravidelně účastnil zasedání Správní rady J-SCR 

jako host. 

Během své činnosti   zabezpečovala úkoly, které jí náleží ze stanov J-SCR. Dohlížela, zda J-SCR 

postupuje v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami a usneseními Valných hromad 

J-SCR, jak Správní rada vykonává svou působnost, kontrolovala rozpočet a účetní evidenci J-SCR, 

zjišťovala efektivnost řídícího a kontrolního systému, kterou vyhodnocovala. 
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V Olomouci dne 16. 6. 2021

Osobně bych rád poděkoval všem zaměstnancům a členům volených orgánů za práci vykonanou pro J-SCR 

v roce 2020 a snahu řešit konstruktivně všechny problémy. 

Kontroly budou prováděny fyzicky namátkovým způsobem z dokladů v Šumperku (účtárna) a v kanceláři v Jeseníku s periodicitou 

6x do roka, případně dle potřeby.

Vydané faktury a oprávněnost výdajů, přijaté faktury, správnost zaúčtování (včetně kontroly závěru roku 2020), kontrola pokladních dokladů, placení 

členských příspěvků, plnění usnesení Správní rady, průběžné plnění rozpočtu, sledování cash flow, sestavování čtvrtletních výkazů, spolupráce při přípravě 

rozpočtu na další rok a Výroční zprávě, sledování výběrových řízení, vývoj projektů (MMR, Česko-Polská spolupráce), kontroly na doporučení Správní rady 

J-SCR, operativní kontroly během roku.

ź Kalendář splátek půjček a závazků vůči Olomouckému kraji.

Dozorčí rada J-SCR doporučuje Valné hromadě J-SCR schválit řádnou účetní závěrku za rok 2020 
a současně schválit zprávu o hospodaření J-SCR za rok 2020 (součástí Výroční zprávy J-SCR za rok 2020). 

Dozorčí rada dále doporučuje Valné hromadě J-SCR schválit návrh rozpočtu J-SCR na rok 2022. 

ź Plán financování dotačních projektů v návaznosti na CASH FLOW J-SCR pro nadcházející období 2020 až 2023. 

Ing. Jiří Juřena

Předseda Dozorčí rady Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu 

Plán kontrolní činnost v roce 2021: 

V roce 2021 se kontrolní činnost zaměří zejména na:

V rámci prvního zasedání Dozorčí rady v roce 2021 dne 23.2.2021 byl schválen plán kontrolní činnosti. 

ź DR musí kontrolovat dodržování všech předpisů nejenom z pohledu ekonomického, ale také z dalších oblastí, 

a proto se zabývala i problematikou pracovně právní. 

ź Výsledek hospodaření 2019, který skončil účetní ztrátou..

ź Inventarizace z pohledu majetku, to je majetku vedeného v účetnictví v porovnání se skutečností 

a doporučení řediteli J-SCR řešení této problematiky.

ź Problematika pohledávek, zejména pohledávky vůči dlouhodobě neplatícím členům.

ź Kontrolu Sbírky na podporu projektu Lyžařských běžeckých tras (LBT).

Dozorčí rada řešila v průběhu roku 2020 několik problémových záležitostí:
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v roce 2021:

únor (23. 2. 2021), 

květen (17. 5. 2021), 

září, listopad

Plán zasedání 
Dozorčí rady 
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základě smlouvy o dílo, její stanovisko je v samostatném materiálu – Zpráva auditorské společnosti 

k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2020. 

Dozorčí rada realizovala v průběhu roku 2020, jak bylo výše uvedeno, namátkové kontroly dokladů 

a v rámci posledního jednání byla ještě kontrolována inventarize majetku za rok 2020 – vyřazování 

nepotřebného nebo poškozeného majetku J-SCR.

Součástí každého jednání Dozorčí rady (DR) byla namátková kontrola účetních a daňových dokladů 

(faktury přijaté, vydané, mzdy), případné nedostatky byly operativně řešeny s účetní a ředitelem. 

Správní rada prostřednictvím předsedy dozorčí rady informovala dozorčí radu o aktuálním dění v J-SCR, 

o hospodářských výsledcích a finančním stavu J-SCR. K tomu byly dozorčí radě předkládány písemné 

materiály, které byly při projednávání dozorčí radou v případě potřeby doplněny slovním komentářem 

ředitele J-SCR.  Předseda Dozorčí rady J-SCR se také pravidelně účastnil zasedání Správní rady J-SCR 

jako host. 

Během své činnosti   zabezpečovala úkoly, které jí náleží ze stanov J-SCR. Dohlížela, zda J-SCR 

postupuje v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami a usneseními Valných hromad 

J-SCR, jak Správní rada vykonává svou působnost, kontrolovala rozpočet a účetní evidenci J-SCR, 

zjišťovala efektivnost řídícího a kontrolního systému, kterou vyhodnocovala. 

36  Zpráva předsedy Dozorčí radyl

V Olomouci dne 16. 6. 2021

Osobně bych rád poděkoval všem zaměstnancům a členům volených orgánů za práci vykonanou pro J-SCR 

v roce 2020 a snahu řešit konstruktivně všechny problémy. 

Kontroly budou prováděny fyzicky namátkovým způsobem z dokladů v Šumperku (účtárna) a v kanceláři v Jeseníku s periodicitou 

6x do roka, případně dle potřeby.

Vydané faktury a oprávněnost výdajů, přijaté faktury, správnost zaúčtování (včetně kontroly závěru roku 2020), kontrola pokladních dokladů, placení 

členských příspěvků, plnění usnesení Správní rady, průběžné plnění rozpočtu, sledování cash flow, sestavování čtvrtletních výkazů, spolupráce při přípravě 

rozpočtu na další rok a Výroční zprávě, sledování výběrových řízení, vývoj projektů (MMR, Česko-Polská spolupráce), kontroly na doporučení Správní rady 

J-SCR, operativní kontroly během roku.

ź Kalendář splátek půjček a závazků vůči Olomouckému kraji.

Dozorčí rada J-SCR doporučuje Valné hromadě J-SCR schválit řádnou účetní závěrku za rok 2020 
a současně schválit zprávu o hospodaření J-SCR za rok 2020 (součástí Výroční zprávy J-SCR za rok 2020). 

Dozorčí rada dále doporučuje Valné hromadě J-SCR schválit návrh rozpočtu J-SCR na rok 2022. 

ź Plán financování dotačních projektů v návaznosti na CASH FLOW J-SCR pro nadcházející období 2020 až 2023. 

Ing. Jiří Juřena

Předseda Dozorčí rady Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu 

Plán kontrolní činnost v roce 2021: 

V roce 2021 se kontrolní činnost zaměří zejména na:

V rámci prvního zasedání Dozorčí rady v roce 2021 dne 23.2.2021 byl schválen plán kontrolní činnosti. 

ź DR musí kontrolovat dodržování všech předpisů nejenom z pohledu ekonomického, ale také z dalších oblastí, 

a proto se zabývala i problematikou pracovně právní. 

ź Výsledek hospodaření 2019, který skončil účetní ztrátou..

ź Inventarizace z pohledu majetku, to je majetku vedeného v účetnictví v porovnání se skutečností 

a doporučení řediteli J-SCR řešení této problematiky.

ź Problematika pohledávek, zejména pohledávky vůči dlouhodobě neplatícím členům.

ź Kontrolu Sbírky na podporu projektu Lyžařských běžeckých tras (LBT).

Dozorčí rada řešila v průběhu roku 2020 několik problémových záležitostí:
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v roce 2021:

únor (23. 2. 2021), 

květen (17. 5. 2021), 

září, listopad

Plán zasedání 
Dozorčí rady 



Financování, majetek a hospodaření J-SCR 

38  Účetní závěrkal

Rostoucí rozsah funkcí vykonávaných J-SCR jako destinačním managementem z pohledu cestovního 

ruchu a regionálním managementem z pohledu regionálního rozvoje klade samozřejmě rostoucí 

nároky na vlastní příjmy. Disponibilní finanční zdroje jsou významným limitem akceschopnosti celé 

organizace. Vlastní příjmy J-SCR včetně příjmů z vlastní komerční činnosti přesahující částku 

8.820 tis. Kč zaručují, že z hospodářského hlediska je J-SCR plně samostatnou a funkční organizací, 

která i přes velmi napjatý rozpočet (z důvodu dluhového zatížení) plní své povinnosti a závazky 

a současně díky profesionálnímu řízení a realizaci řady projektů rozšiřuje portfolio nabízených služeb 

a výkonu aktivit.

J-SCR vede podvojné účetnictví o stavu a pohybu majetku, příjmech, výnosech, výdajích a nákladech, 

sestavuje měsíční a roční účetní výkazy. Odborný dohled nad vedením účetnictví  sdružení provádí 

odborný poradce pro oblast účetnictví na základě smlouvy o dílo (viz § 3, odst. 2. Stanov J-SCR). 

V roce 2020 došlo k realizaci plánovaných přij́mů J-SCR. Celková výše uhrazených členských příspěvků 

v roce 2020 dosáhla částky 3.989 tis. Kč. Veškeré příjmy jsou v režimu přísné rozpočtové kázně 

v souladu se  stanovami J-SCR.  Čaśt prostředků je určena k úhradě splátky plynoucí z dlouhodobých 

závazků vůči Olomouckeḿu kraji. Rozhodování o výši členských příspěvků zu ̊stává v kompetenci Valné 

hromady J-SCR dle § 3, odst. 6, Stanov J -SCR. 

J-SCR hospodaří jako nevládní nezisková organizace. Finanční příjmy Sdružení jsou tvořeny členskými 

příspěvky členů Sdružení, přímou podporou Olomouckého kraje a jiných VÚSC, ústředních orgánů 

státní správy, případnou vlastní komerční činností; příležitostné finanční příjmy jsou tvořeny granty, 

dotacemi, příjmy ze strukturálních fondů Evropské unie, sponzorskými dary, příjmy za individuální 

služby pro členy Sdružení vyžadující zvláštní úsilí a finanční nároky a ostatními příspěvky. (viz § 3, odst. 

1. Stanov J-SCR) 

Sdružení má vlastní majetek, se kterým hospodaří na základě ročního rozpočtu, plánu příjmů a výdajů 

na příslušný kalendářní rok. 

Zpráva o hospodaření 

Účetní závěrka 39 l 

Výnosy se skládají ze tří částí: členské příspěvky, vlastní hospodářská činnost a proplacené dotace. Výše členských příspěvků 

činila v roce 2020 celkem 3.989 tis. Kč. Dotace a příspěvky činily celkem 2.998 tis. Kč. Vlastní hospodářská činnost se týkala 

především realizace objednávek na zajištění a správu turistického informačního portálu Olomouckého kraje, realizace 

projektů Yes Cyklo, E Yes Cyklo a Yes Card, provozu Jeseníky Film Office, zajištění Press&Fam Tripů, iniciativy Ochutnejte 

Jeseniḱy a dalších organizačních, konzultačních  či propagačních činností. Hospodářský výsledek Sdružení z hospodářské 

činnosti je kladný, a to ve výši 131 tis. Kč. 

Plánovaný hospodař́ský výsledek roku 2020 byl zisk ve výši +214 tis Kč. Konečný výsledek hospodaření 

J-SCR k 31.12.2020 byl zisk ve výši +2.349 tis Kč. 

Důvodem lepšího hospodářského výsledku J-SCR byla realizace opožděných plateb především z dotačních titulů. 
Dalšími důvody byla stále se zlepšující hospodářská činnost J-SCR v rámci některých projektů a aktivit. Důležitým 

faktorem byla i dobrá platební morálka při úhradě členských příspěvků. 

Souhrn aktivit je podrobněji rozveden ve Výroční zprávě za rok 2020 a ukázalo se že strategie pustit se do celé řady 

náročných projektů a aktivit se vyplatila k upevnění členské základny, získání dalších dotačních projektů a prestiže 

a zlepšení pošramoceného vnímání J-SCR ze strany členů pro jeho neaktivitu.

Celkový stav hospodaření J-SCR je na solidní úrovni. Ačkoliv je J-SCR svým fungováním a charakterem nevládní 

neziskovou organizací, vykonává bez generování zisku pro své členy velmi přínosné aktivity, ze kterých prosperuje 

hospodářsky celý region Jeseníků, což dokazuje i předložená analýza ekonomických přínosů činnosti J-SCR za rok 2019. 

Přij́my z cestovního ruchu generují významné příjmy do rozpočtů obecních samospráv z Jeseníků. Obdobně jako 

podnikatelé, i nejvýznamnější samosprávy jsou již zastoupeny v řadách členů J-SCR a dlouhodobě jeho činnosti podporují. 

Jak je uvedeno v informaci o členské základně J-SCR, počet subjektů cestovního 

ruchu aktivně se podílejících na činnosti je žádoucí nadále rozšiřovat.
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ruchu a regionálním managementem z pohledu regionálního rozvoje klade samozřejmě rostoucí 

nároky na vlastní příjmy. Disponibilní finanční zdroje jsou významným limitem akceschopnosti celé 

organizace. Vlastní příjmy J-SCR včetně příjmů z vlastní komerční činnosti přesahující částku 

8.820 tis. Kč zaručují, že z hospodářského hlediska je J-SCR plně samostatnou a funkční organizací, 

která i přes velmi napjatý rozpočet (z důvodu dluhového zatížení) plní své povinnosti a závazky 

a současně díky profesionálnímu řízení a realizaci řady projektů rozšiřuje portfolio nabízených služeb 
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J-SCR vede podvojné účetnictví o stavu a pohybu majetku, příjmech, výnosech, výdajích a nákladech, 

sestavuje měsíční a roční účetní výkazy. Odborný dohled nad vedením účetnictví  sdružení provádí 

odborný poradce pro oblast účetnictví na základě smlouvy o dílo (viz § 3, odst. 2. Stanov J-SCR). 

V roce 2020 došlo k realizaci plánovaných přij́mů J-SCR. Celková výše uhrazených členských příspěvků 

v roce 2020 dosáhla částky 3.989 tis. Kč. Veškeré příjmy jsou v režimu přísné rozpočtové kázně 

v souladu se  stanovami J-SCR.  Čaśt prostředků je určena k úhradě splátky plynoucí z dlouhodobých 

závazků vůči Olomouckeḿu kraji. Rozhodování o výši členských příspěvků zu ̊stává v kompetenci Valné 

hromady J-SCR dle § 3, odst. 6, Stanov J -SCR. 

J-SCR hospodaří jako nevládní nezisková organizace. Finanční příjmy Sdružení jsou tvořeny členskými 

příspěvky členů Sdružení, přímou podporou Olomouckého kraje a jiných VÚSC, ústředních orgánů 

státní správy, případnou vlastní komerční činností; příležitostné finanční příjmy jsou tvořeny granty, 

dotacemi, příjmy ze strukturálních fondů Evropské unie, sponzorskými dary, příjmy za individuální 

služby pro členy Sdružení vyžadující zvláštní úsilí a finanční nároky a ostatními příspěvky. (viz § 3, odst. 

1. Stanov J-SCR) 

Sdružení má vlastní majetek, se kterým hospodaří na základě ročního rozpočtu, plánu příjmů a výdajů 

na příslušný kalendářní rok. 
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Přij́my z cestovního ruchu generují významné příjmy do rozpočtů obecních samospráv z Jeseníků. Obdobně jako 

podnikatelé, i nejvýznamnější samosprávy jsou již zastoupeny v řadách členů J-SCR a dlouhodobě jeho činnosti podporují. 
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Z dlouhodobého hlediska nelze udržovat všeobecně prospěšné činnosti J-SCR donekonečna bez zajištění vlastních stabilních příjmů 

nezávislých na různých dotacích a projektech. Například koordinace údržby lyžařských běžeckých tras a získávání finančních prostředků 

pro údržbu negeneruje pro J-SCR žádné další příjmy a tuto činnost musí až na několik výjimek kofinancovat 

na vlastní náklady (z členských příspěvků). 
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40 Účetní závěrka l  Účetní závěrka 41 l 

Z dlouhodobého hlediska nelze udržovat všeobecně prospěšné činnosti J-SCR donekonečna bez zajištění vlastních stabilních příjmů 

nezávislých na různých dotacích a projektech. Například koordinace údržby lyžařských běžeckých tras a získávání finančních prostředků 

pro údržbu negeneruje pro J-SCR žádné další příjmy a tuto činnost musí až na několik výjimek kofinancovat 

na vlastní náklady (z členských příspěvků). 



Účetní závěrka J-SCR 2020 - rozvaha
J-SCR hospodaří a účtuje jako nevládní nezisková organizace. Rozvaha za rok 2020 zpracovaná na 

základě Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 

není podnikání, dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 S b. Položky rozvahy jsou uvedeny v tisících Kč.

Účetní závěrka 43 l 42 Účetní závěrka l  



Účetní závěrka J-SCR 2020 - rozvaha
J-SCR hospodaří a účtuje jako nevládní nezisková organizace. Rozvaha za rok 2020 zpracovaná na 

základě Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 

není podnikání, dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 S b. Položky rozvahy jsou uvedeny v tisících Kč.
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Účetní závěrka J-SCR 2020 - výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty za rok 2020 je zpracován na základě Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 

jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, dle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 

Sb. Položky výkazu zisku a ztráty jsou uvedeny v tisících Kč.
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Účetní závěrka J-SCR 2020 - výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty za rok 2020 je zpracován na základě Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 

jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, dle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 

Sb. Položky výkazu zisku a ztráty jsou uvedeny v tisících Kč.

Účetní závěrka 45 l 44 Účetní závěrka l  



Harmonogram splátek půjček J-SCR 

Dalším typem dlouhodobého závazku je institut finanční návratné výpomoci, díky kterému se daří 

profinancovat dopředu náročné dotační projekty s financování ex-post od poskytovatele dotace. 

V současnosti má J-SCR jednu takovou smlouvu na částku 1.292 tis. Kč, které byla splatná 30. 6. 2021 

a po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje byla splatnost prodloužena do 30.6.2023.

Výše nesplacených přijatých půjček J-SCR od Olomouckého kraje je k 31. 12. 2020 celkem ve výši 

1 593 tis. Kč. Ačkoliv se jedná o stále významnou částku, je J-SCR v dobrém finančním zdraví, kdy jeho 

příjmy pokrývají výdaje včetně splátek uvedených půjček. Rozpočet J-SCR je v každém roce sestaven 

s alespoň minimální finanční rezervou na krytí nepředpokládaných výdajů. 

J-SCR je dlouhodobě zatíženo dlouhodobými závazky vůči Olomouckému kraji. V roce 2020 se podařilo 

dohodnout s Olomouckým krajem částečné snížení dlouhodobých závazků o 150 tis. Kč. Na druhou 

stranu je potřeba konstatovat, že tyto prominuté finanční prostředky investovalo J-SCR do tvorby 

a tisku zimních turistických map.

Poslední splátkou v roce 2021 vůči Olomouckému kraji bude rovněž ponížená splátka dluhu ve výši 

150 tis Kč. Tentokrát budeme realizovat výrobu a tisk letních turistických map.
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Účetní závěrka - Vyjádření k účetní závěrce

Účetnictví J-SCR zajišťuje:

KLIKMAR s.r.o.

Sadová 429, 788 13 Vikýřovice

IČO: 26839024

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 
TOMÁŠ PACLÍK, a. s.

Auditní zprávu zajištuje:

Jeremenkova 1211/40b, 

Hodolany, 779 00 Olomouc
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www.jeseniky.cz

Závěrem

J-SCR představuje stále silnějšího a významnějšího partnera pro orgány státní zprávy, samosprávy a dalších aktérů cestovního 

ruchu. Sdružení se daří rozvíjet spolupráci mezi soukromým, nevládním neziskovým a veřejným sektorem, kdy operuje 

kombinovanou metodou práce „zespoda“ a „shora“. Sdružení je nedílnou organizací systému řízení cestovního ruchu 

v Olomouckém kraji, který je zároveň klíčovým členem Sdružení. 

 

V roce 2020 byly i přes nepříznivou situaci způsobené celosvětovou pandemií COVID 19 realizovány projekty s ohledem na aktuální 

možnosti v cestovním ruchu a potřeby členů J-SCR. Podstatným předpokladem úspěchu realizovaných aktivit je úzká vzájemná 

spolupráce mezi organizací destinačního managementu a členy. V této oblasti je stále co vylepšovat a je to i jeden z hlavních cílů 

do dalšího období. 

 

Na závěr chci poděkovat všem zaměstnancům Sekretariátu, členům Správní a Dozorčí rady J-SCR, členům pracovních skupin J-SCR, 

členům J-SCR a partnerům J-SCR za spolupráci a podporu v roce 2020. 

Předložená Výroční zpráva shrnuje hlavní aspekty činnosti J-SCR v roce 2020. Obsahuje řadu relevantních dat s vypovídající 

hodnotou o celé organizaci. Co se ve Výroční zprávě nepodaří nikdy vystihnout je každodenní práce zaměstnanců organizace 

v rámci jejich denní rutiny, ale zejména v rámci realizovaných projektů, aktivit a dlouhodobých činností J-SCR.

 

Kromě definovaných cílů a plánů se každou aktivitou protíná jedna velmi silná vize a tím jsou jednotné Jeseníky. Vytvoření jedné 

značky silné turistické destinace je tím nejsilnějším motivem současného vedení J-SCR a prolíná se do všech aktivit. Je to velmi 

vysoký cíl a jeho dosažení je v horizontu let, ale všichni zaměstnanci J-SCR tomuto cíli věří a jsou připraveni pro něj udělat 

maximum. V roce 2020 se v rámci tohoto klíčového úkolu podařilo nastartovat celou řadu aktivit a společných projektů. Společná 

prezentace na veletrzích, společný katalog Jeseníků, společná online prezentace, společné propojení aktivit to je hlavní výčet 

nastartované spolupráce, které je potvrzeno i podepsaným memorandem zástupců všech tří destinačních managementů. V této 

oblasti nás čekají další velmi silné roky, kdy se vize společných Jeseníků finalizuje do vizuální podoby jednotného loga a vizuální 

identity. 

Milujeme Jeseníky!
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Děkujeme
za spolupráci a projevenou 

důvěru v roce 2020


