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Mgr. Tomáš Rak, MBA

ředitel
Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
Již dvacet let měníme tvář Jeseníků…

Vážení členové Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, vážení partneři a příznivci Jeseníků, již
dvacet let měníme společně tvář Jeseníků a jsme na to právem hrdi. Dostává se Vám do rukou
Výroční zpráva Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (dále jen „J-SCR“ nebo „Sdružení“), která se
snaží co nejefektivněji zmapovat fungování Sdružení za rok 2018. Vzhledem k rozmanitosti a
množství projektů, aktivit a dílčích realizací je velmi složité popsat vše a vysvětlit klíčové
provázanosti jednotlivých činností.

Ve výroční zprávě najdete základní informace o Sdružení, informace o hospodaření
a vyúčtování hospodaření za rok 2018 a informace o aktivitách a projektech Sdružení.

Jesenické Sdružení letos slaví 20 let své působnosti a s ním i vy členové, kteří jste jeho součástí.
Být členem by nemělo být jen motivovány ekonomicky měřitelným výsledkem, ikdyž, je to pro
velice důležité a my chceme aby se členství vypláceno na konkrétních položkách, ale měly by být
i významným prvkem sounáležitosti a příslušnosti k turistickému regionu a partě, která se jej
snaží propagovat, utvářet a pomáhá jeho rozvoji.

Děkuji všem členům Sdružení, členům Správní a Dozorčí rady, členům pracovních skupin,
partnerům a příznivcům za podporu a spolupráci a věřím, že následujících 20 let bude stejně
pozitivních a důležitých z pohledu rozvoje našeho turistického regionu.
Milujeme Jeseníky!

Miroslav Jon

Ing. Petr Mudra

Ing. Adam Kalous

Ing. Jiří Juřena

Předseda Správní rady:

2. Místopředseda Správní rady:

1. Místopředseda Správní rady:

Předseda Dozorčí rady:

6 (k 31. 12. 2018)

121 (k 31. 12. 2018)

19. 3. 1999

Počet členů:

Datum vzniku organizace:

Počet zaměstnanců:

Právní forma:

Zájmové sdružení právnických
osob (dle § 20 a § 21 zákona
č. 40 /1964 Sb., Občanský zákoník)

POSLÁNÍ
Posláním J-SCR je podpora společného
rozvoje cestovního ruchu v Jeseníkách za
aktivního přispění veřejného i soukromého
sektoru a prosazování společných zájmů
Jeseníků jako turistické destinace. J-SCR
jako regionální destinační management
podporuje udržitelný hospodářský, sociální
a environmentální rozvoj.
Zájmovým územím Sdružení je turistický
region Jeseníky, který se rozprostírá na
území tří krajů a okresů Šumperk, Jeseník,
Kralíky, Bruntál.

CÍLE

HÁJIT
USILOVAT
VYTVÁŘET

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 lidských zdrojů,

o kvalitní rozvoj služeb
a konkurenceschopnosti,

CR

v

souladu

s

principy

trvale

udržitelného

rozvoje

dobré jméno Sdružení a jeho členů a poskytovat členům společensky i odborně uznávanou a
respektovanou organizaci a platformu s cílem prosazování společného zájmu.

HLAVNÍ PILÍŘE

SPOLEČNÝ MARKETING
A PROPAGACE
JESENÍKŮ JAKO
TURISTICKÉ DESTINACE

KOORDINACE
REGIONÁLNÍHO
ROZVOJE VE VAZBĚ
ZEJMÉNA NA
CESTOVNÍ RUCH

ROZVOJ LIDSKÝCH
ZDROJŮ A KVALITY
SLUŽEB V OBLASTI
CESTOVNÍHO RUCHU

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

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;

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, ad.;

Projektové poradenství a realizace společných projektů spolufinancovaných zveřejných zdrojů;
pravidelné informování o událostech, aktivitách, akcích, příležitostech v regionu i profesně z oboru
cestovního ruchu;

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.);

Rozvoj a podpora mezinárodní a přeshraniční spolupráce na regionální úrovni týkající se podpory
cestovního ruchu v Jeseníkách.
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ÚČETNÍ - PROJEKTY

TECHNICKÝ PRACOVNÍK
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PROJEKTOVÝ MANAGER
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SEKRETARIÁT

2. MÍSTOPŘEDSEDA

MÍSTOPŘEDSEDA

VALNÁ HROMADA / ČLENOVÉ SDRUŽENÍ

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.
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).
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
J-SCR je Správní rada.
Vrcholným orgánem Valná hromada.
Statutárním orgánem Předseda Správní
rady a Ředitel J-SCR. Výkon kontrolní
funkce zajišťuje Dozorčí rada.
Jednoduchý přehled uvádí schéma:

ORGÁNY SDRUŽENÍ

VALNÁ HROMADA

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

SEKRETARIÁT
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POČETŘÁDNÝCH
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VÚSC
OBEC
LÁZNĚ
UBYTOVACÍSUBJEKT
KULTURNÍ AVZDĚLÁVACÍ
SUBJEKT
SPORTOVNÍ ORGANIZACE
OSTATNÍORGANIZACE
MUZEA, PRODUKCE,MICE
SPORTOVNÍAREÁLY

VALNÁ
HROMADA

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.

K 31. 12. 2018 byl počet členů J-SCR
121.
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Od 1.1.2018 do 10.5.2018 Správní rada pracovala v tomto složení:

Miroslav
Mika

19.2.2018

19.3.2018

9.4.2018

Správní rada ve výše uvedeném složení jednala v těchto řádných termínech:
22.1.2018

10.5.2018

Správní rada ve výše uvedeném složení jednala v korespondečních hlasování:
30.4.2018

SPRÁVNÍ
RADA

Jedenáctičlenná Správní rada je
statutárním
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.
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Ing.
Ing.
Petr
Petr
Mudra
Mudra
1. Místopředseda
SR

Mgr.
Zdeněk
Brož

Ing.
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Od
do 31.12.2018
Správní
rada pracovala
v tomto
složení:
Od11.5.2018
11. 5. 2018
Správní rada
pracovala
v tomto
složení:

Mgr.
David
Křepský

17.9.2018

17.12.2018

Správní rada ve výše uvedeném složení jednala v
natěchto
řádných
řádných
termínech:
termínech:
11.6.2018

8.8.2018

21.12.2018

Správní rada ve výše uvedeném složení jednala v korespondečních hlasování:
29.6.2018

SPRÁVNÍ
RADA

Správní rada si ze svého středu volí
Jedenáctičlenná Správní rada je
Předsedu
Sdružení,
Prvního
statutárním
orgánem
Sdružení
Místopředsedu
a
Druhého
a nejvyšším výkonným
orgánem
Místopředsedu.
Člen Správní
rady
v období
mezi Valnými
hromadami
může
z členství
ve Správní
radě
a zajišťuje plnění usnesení Valné
odstoupit.
Své
odstoupení
je
povinen
hromady.
všech
sdělit
SprávníRozhoduje
radě písemně.o
záležitostech Sdružení, které nejsou
vyhrazeny
Valné hromadě.
Ze
své činnosti
je Správní rada
odpovědná Valné hromadě.
Správní rada je volena Valnou
hromadou na období 4. kalendářních
let.
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17.12.2018
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11.6.2018
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Tesař
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6.12.2018

Od 1.1.2018
do 10.5.2018
Od
11. 5. 2018
Správní rada pracovala
v tomto
složení:
Od 11.5.2018
do 31.12.2018
Dozorčí rada pracovala v
Dozorčí rada pracovala v
tomto složení:
tomto složení:

Mgr.
Zdeněk
David
Tesař
Křepský

17.9.2018
15.3.2018

Správní rada ve výše uvedeném složení jednala na řádných termínech:
Dozorčí
11.6.2018
22.1.2018

8.8.2018

21.12.2018

Správní rada ve výše uvedeném složení jednala v korespondečních hlasování:
29.6.2018

DOZORČÍ
RADA

Tříičlenná Dozorčí rada je nezávislým
Jedenáctičlenná
je
kontrolním
orgánemSprávní
Sdružení,rada
který se
statutárním
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řídí
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Jednacím
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Dozorčí
rady, a který
je ze svéorgánem
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odpovědný
Valné
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a zajišťuje plnění usnesení Valné

hromady.
Rozhoduje
o
všech
Dozorčí
rada
dohlíží
na
dodržování
záležitostech
Sdružení,
které
nejsou
právních
předpisů
a Stanov
v činnosti
vyhrazenyaValné
hromadě.
Sdružení
kontroluje
hospodaření s
finančními a hmotnými prostředky
Správní rada je volena Valnou
Sdružení, kontroluje dodržování rozpočtu
hromadou na období 4. kalendářních
a provádí kontrolu vedení účetnictví.
let.

Od 11. 5. 2018 Správní rada pracovala v tomto složení:

PROJEKTOVÝ
MANAGER:

ÚČETNÍ:

Lenka Dusová (OD 1.3.2018)
Ing. Ivana Kulíšková
Jan Štolba (od 16.4.2018)
David Migal (od 1.6.2018)
Ing. Anna Klimasová

Složení
roce 2018:složení jednala na řádných termínech:
Správní sekretariátu
rada ve výševuvedeném
ŘEDITEL JSCR:
11.6.2018

Lenka Dusová (do 28.2.2018)
17.9.2018
17.12.2018
Mgr. Tomáš Rak, MBA (od 1.3.2018)

Kristýna Vráželová (DO 31.12.2018)

PRÁVNÍ KONZULTANT: Mgr. Martin Pešek (do 28.2.2018)
MARKET. MANAGER:

SEKRETARIÁT

Sekretariát Sdružení J-SCR je výkonnou

jednotkou
Správní rady.
Zajišťuje
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radavýkon
je
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databázi
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za prezentaci
Úzce
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se subjekty,
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vyhrazeny Valné
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k činnosti Sdružení. Sekretariát je hlavní
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a zabezpečuje
Správní složkou
rada jeJ-SCR
volena
Valnou

realizaci
projektů
a činností
hromadouvšech
na období
4. kalendářních

sdružení.
let.

ČLENOVÉ
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.
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:

www.jesenikytourism.cz

ČLENOVÉ J-SCR

Amber travel s.r.o.
Asociace hotelů a restaurací
České republiky z.s.

Českomoravská stavební
společnost s.r.o.

ČLENOVÉ
Výše členských příspěvků na rok 2018
a 2019 schválená VH dne 17.5.2017 v
Jeseníku.

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ J-SCR
(K 31.12.2018)

ČLENOVÉ
Noví členové J-SCR v roce 2018

- Comsis Group, s.r.o.
- Papírenská manufaktura, s.r.o.
- Ubytovací služby Kamil Kolb
- Hotel Stará Pošta, s.r.o.
- H+M Breakrstrom, s.r.o.
- Abatec Ostrava, s.r.o.,

Odchozí členové J-SCR v roce 2018

- Obec Uhelná

ČLENOVÉ J-SCR
Obnova kulturního dědictví
údolí Desné, z.s.

Papírenská manufaktura
Velké Losiny s.r.o.

Restaurace a ubytování
Čertovy kameny s.r.o.

U

ČLENOVÉ
Z hlediska fungovánı́ zájmové organizace je podstatný
servis poskytovaný č lenům. J-SCR je nejen advokatem
zájmů svých č lenů, ale v prvé ř adě jim umožňuje realizovat
úspory z rozsahu ve společ ných aktivitách. S ohledem na
zájmy svých č lenů a věrno svým č lenům pak J-SCR
požadavky neč lenů ř eš́ı pouze sekundárně a nepř ímo. Je
tak efektivně naplňován princip partnerstvı́ . Z praktické
zkušenosti lze také vyvodit, že široká č lenská základna
svým způsobem znamená též projev vzájemné solidarity
a celkové společ enské podpory fungovanı́ společ ne
profesionalnı́ organizace cestovního ruchu, destinač ního
managementu Jeseniků.
S ohledem na komplexnı́ charakter č innosti J-SCR a jejı́
integrace v prostř edı́ organizace cestovního ruchu v rámci
České republiky je klíč ové partnerstvı́ s př edními
odbornými organizacemi. V rámci regionu Jeseníků jde o
Správu CHKO Jeseníky, potažmo Agenturu ochrany př írody
a krajiny České republiky / Ministerstvo životního prostř edı́
České republiky, Lesy České republiky, Olomoucký kraj a
kraje Pardubický a Moravskoslezský . Na regionalnı́ úrovni
ze strany Polské republiky jsou klíč ovými partnery J-SCR
Powiat Nyski a Opolské vojvodstvı́ / OROT.

ČLENOVÉ J-SCR

Tělovýchovná jednota Horské
porty Jeseníky (Klepáčov)

Ubytovací služby Kamil Kolb

U

•

ČLENOVÉ
V ramci ČR prohlubuje oboustranně velmi prospěšné
partnerstvı́ J-SCR př edně s Českou centralou cestovniho
ruchu CzechTourism, Asociacı́ hotelů a restauracı́ České
republiky, Asociacı́ lanové dopravy České republiky a
centralnı́ mi organy statnı́ spravy.
Mimoř adnou aktivitou je př itom koordinace udržby
lyžař skych běžeckych tras v Jesenikach, která je vyznamnou
organizač nı́ a finanč nı́ zatěž́ı č innosti J-SCR. Vykon teto
funkce však nalež́ı J-SCR historicky a funkč ně ani nenı́ v
regionu jiná organizace obdobneho rozsahu a struktury.
V koneč nem důsledku je pro všechny vyhodné a užiteč ne,
aby J-SCR tyto č innosti dale provadělo k prospěchu všech
svych č lenů. Důležité ovšem je, že naklady na zabezpeč enı́
této č innosti (tj. koordinace udržby, propagace, ziskavanı́
a technická

asistence,

finanč nich prostř edků pro aktivity subjektů z regionu
(fundraising), administrativnı́

(administrativnı́ ř izenı́ podpory udržby) nesou v ramci
rozpoč tu J-SCR nepř imo všichni jeho č lenové . Vykon této
funkce dokládá praktický a konkretnı́ př inos č innosti
J-SCR pro celý region Jeseniků. Z této č innosti J-SCR př itom
plynou př inosy pro všechny subjekty cestovního ruchu bez
ohledu na jejich č lenstvı́ v J-SCR a miru jejich aktivniho
podílu na č innosti Sdruženı́ . Je nutné proto do urovně
společ né organizace dale investovat, jinak tyto obecně
prospěšné č innosti, ze kterych v koneč nem důsledku
profitujı́ všechny subjekty cestovniho ruchu, nebudou
udržitelné .

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 2018
J-SCR hospodaří a účtuje jako nevládní nezisková organizace. Rozvaha za rok 2018 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 Sb. Položky rozvahy jsou uvedeny v tisících Kč.
Financovánı́ majetek a hospodařenı́ J-SCR
J-SCR hospodař́ı jako nevladnı́ nezisková organizace. Finančnı́ př́ı jmy Sdruženı́ jsou tvořeny členskymi
př́ı spěvky členů Sdruženi, přimou podporou Olomouckeho kraje a jinych VUSC, ustřednich organů statnı́
správy, připadnou vlastnı́ komerčnı́ činnosti; přiležitostné finančnı́ přĳmy jsou tvořeny granty, dotacemi,
přĳmy ze strukturalnich fondů Evropské unie, sponzorskymi dary, přĳmy za individualnı́ služby pro členy
Sdruženı́ vyžadujicı́ zvlaštnı́ usilı́ a finančnı́ naroky a ostatnı́ mi přispěvky. (viz § 3, odst. 1. Stanov J-SCR).
Sdruženı́ má vlastnı́ majetek, se kterym hospodař́ı na zakladě ročniho rozpočtu, planu přĳmů a vydajů
na přislušný kalendařnı́ rok, schvaleného Valnou hromadou sdruženi. J-SCR vede podvojné učetnictvı́ o
stavu a pohybu majetku, přĳmech, vynosech, vydajich a nakladech, sestavuje měsičnı́ a ročnı́ učetnı́
vykazy. Odborný dohled nad vedenim učetnictvı́ sdruženı́ provadı́ odborný poradce pro oblast
učetnictvı́ na zakladě smlouvy o dilo (viz § 3, odst. 2. Stanov J-SCR).
V roce 2018 došlo k realizaci vyššich než předpoklá danych přĳmů J-SCR. Celková vyše uhrazenych
členskych přispěvků v roce 2018 dosá hla častky 3.519 tis Kč. Ná růst finančnich přĳmů je diky navyšenı́
členskeho přispěvku od Olomouckeho kraje a byl alokovan na realizaci marketingovych aktivit ve vyši 1mio
Kč. Veškeré přĳmy jsou v režimu přisné rozpočtové kazně v souladu se stanovami J-SCR a Valnou
hromadou schvalený m planem přĳmů a vydajů. Vyznamná čast prostředků je určena k uhradě splatek
plynoucich z půjček Olomouckeho kraje na předfinancovanı́ projektu ̊J-SCR a překlenovaciho uvěru
Olomouckeho kraje z roku 2010. Rozhodovanı́ o vyši členskych příspěvků zůstavá v kompetenci Valné
hromady J-SCR dle § 3, odst. 6, Stanov J -SCR.
Rostoucí rozsah funkcı́ vykonavanych J-SCR jako destinačnim managementem z pohledu cestovniho
ruchu a regionalním managementem z pohledu regionalnı́ ho rozvoje klade samozřejmě rostoucı́ naroky
na vlastnı́ přĳmy. Disponibilnı́ finančnı́ zdroje jsou vyznamnym limitem akceschopnosti celé organizace.
Vlastnı́ přĳmy J-SCR včetně přĳmů z vlastnı́ komerčnı́ činnosti přesahujicı́ častku 7 237 tis. Kč zaručuji, že
z hospodařské ho hlediska je J-SCR plně samostatnou a funkčnı́ organizacı́ , která i přes velmi napjatý
rozpočet (z důvodu značné ho dluhoveho zatiženı́ ) plnı́ své povinnosti a zavazky a současně diky
profesionalnimu řizenı́ a realizaci řady projektů rozšiřuje portfolio nabizených služeb a vykonu aktivit.

Vychozı́ informace ke Zpravě o hospodařenı́

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 2018
Hospodařský vysledek roku 2018 je vynos ve vyši 271 tis. Kč. Na hospodařský vysledek Sdruženı́ (dale
jen „HV“) měla pozitivnı́ vliv zejmé na skutečnost, že J-SCR byly v roce 2018 navyšeny členské příspěvky
od Olomouckeho kraje, ale část byla určena z časti 1 mio Kč na realizaci marketingovych aktivit.
Ná klady na provoz sekretariatu a běžnych agend J-SCR byly v roce 2018 vyznamně ovlivněny ukončenim
teměř všech projektů krytych dotacemi. Tyto byly v předchozich obdobich hlavnim zdrojem prostředků
především na mzdové vydaje.
Po ukončenı́ programové ho obdobı́ 2007-2013, kdy bylo odvětvı́ cestovniho ruchu vyrazně podpořeno
ze strukturalnich fondů, tak od r. 2015 skončila možnost čerpat na rozvojové projekty a častečnou uhradu
nakladů spojenych s provozem sekretariatu. Z tohoto hlediska musel byt provoz sekretariatu, personalnı́
zajištěnı́ všech běžnych činnostı́ a udržitelnosti projektů i nakladů na nové projekty pokryt čistě z
vlastnich prostředků. Byl snižen počet zaměstnanců a rozpočet na rok 2018 byl nastaven na pokrytı́
nezbytnych ná kladů na zachovanı́ provozuschopnosti sekretariatu a zajištěnı́ dalšiho vykonu a všech
činnostı́ J-SCR. Nutno podotknout, že v roce 2018 byl realizovan projekt za podpory evropskych fondů,
Sekretariát byl zatížen administracı́ udržitelnosti všech ukončenych projektů, zpracoval šest nových
projektové ždosti do OPPSČR-PL2014-2020, Národní program podpory cestovního ruchu u MMR a
projekty, na které J-SCR čerpalo finančnı́ podporu z Olomoucké ho kraje na zakladě individualnı́ dotacı́ ,
byly z vlastnich zdrojů organizace vyznamně spolufinancovany. Proto jsou vysledky hospodařenı́
jednotlivych učetnich středisek ve ztratě. Přesto diky uspoře na spravni středisku je celkový výsledek
hospodařenı́ kladný .
Vynosy se skladajı́ ze tř́ı častı́ : členské přispěvky, vlastnı́ hospodařská činnost a proplacené dotace.
Vlastnı́ hospodařská činnost se tykala předevšim realizace objednavek na zajištěnı́ a spravu turistickeho
informačniho portalu Olomouckeho kraje a provozu Jeseniky Film Office, zajištění Press&Fam Tripů,
iniciativy Ochutnejte Jeseniky (vyběr vstupnı́ ho poplatku) a prodejem karet Jeseníky Pass a dalšich
organizačnich či propagačnich činnostı́ . 430 tis. Kč pak vstupuje do vlastnich přĳmů, která ze 100 %
pokryvá jeho mzdové naklady.
Hospodařský vysledek Sdruženı́ z hospodǎské činnosti je kladny, a to ve vyši 241 tis. Kč.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 2018

Rok 2018 byl dle schvaleneho harmonogramu splatek i ve znamenı́ nadale pokračujicı́ povinnosti splatek Olomouckemu kraji. Vedenı́ J-S CR zajistilo
v řadnych terminech splatky v celkové vyši 395 tis. Kč, z toho 300 tis. Kč poukazalo na učet Olomouckeho kraje a 75 tis. Kč městu Šumperk. a 20 tis.
Priessnitzovy lázně. Jak je uvedeno dale v této Vyročnı́ zpravě, J-S CR plně všechny splatky hradı́ a i v roce 2018 řadně dostaloo svym zá vazkům vůči
Olomouckému kraji coby největš́ı mu věřiteli.
V dalšich letech bude vyše splatek Olomouckému kraji, tj. do roku 2021 300 tis ročně, celkem 900 tis.

V roce 2018, stejně jako v předchozich letech, byly splaceny veškeré splatky půjček bez prodlenı́ a v plné vyši.

Celkový stav hospodařenı́ J-SCR je na solidnı́ urovni. Ačkoliv je J-SCR svym fungovanim a charakterem nevladnı́ neziskovou organizacı́ , vykonavá
bez generovánı́ zisku pro své členy velmi přínosné aktivity, ze kterych prosperuje hospodářsky celý region Jeseniků. Přĳmy z cestovniho ruchu
generujı́ rovněž vyznamné přĳmy do rozpočtů obecnich samosprav z Jeseníků. Obdobně jako podnikatelé , i nejvyznamnějš́ı samospravy jsou již
zastoupeny v řadach členů J-SCR a dlouhodobě jeho činnosti podporujı́ . Jak je uvedeno v informaci o členské zakladně J-SCR, počet subjektů
cestovniho ruchu aktivně se podilejicich na činnosti je žadoucı́ nadale rozšiřovat.

Jak je také uvedeno dale v této zpravě, nelze udržovat všeobecně prospěšné činnosti J-SCR donekonečna bez zajištěnı́ vlastnich stabilnich přĳmů
nezavislych na různych dotacich a projektech. Napřiklad koordinace udržby lyžařských běžeckych tras a ziskavanı́ finančnich prostředků pro ú držbu
negeneruje pro J-SCR žadné přĳmy a tuto činnost musı́ až na několik vyjimek zabezpečovat na vlastnı́ naklady (z členskych př́ı spěvků).

Rozvaha

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
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6. Dohadné účty pasívní
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22. Dohadné účty pasivní

Krátkodobé závazky celkem

23. Jiné krátkodobé finanční výpomoci

2. Výnosy příštích období

Jiná pasiva celkem

PASIVA CELKEM

0

18. Krátkodobé bankovní úvěry

Dlouhodobé závazky celkem

7. Ostatní dlouhodobé závazky

B.

B.IV.Jiná pasiva

B.III.Krátkodobé závazky

B.III.Krátkodobé závazky

B.II.Dlouhodobé závazky

A.II.Výsledek hospodaření

A.I.Jmění

PASIVA

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 2018

(082)

(022)

(účet)

J-SCR hospodař́ı a účtuje jako nevladnı́ nezisková organizace. Rozvaha za
rok 2018 zpracovaná na základě Vyhlašky č. 504/2002 Sb., kterou se
provadějı́ některá ustanovenı́ zakona č. 563/1991 Sb., o učetnictvi, ve
zněnı́ pozdějšich předpisů, pro učetnı́ jednotky, u kterych hlavnim
předmětem činnosti nenı́ podnikanı́ , dle Přilohy č. 1 k vyhlašce č.
504/2002 S b. Položky rozvahy jsou uvedeny v tisících Kč.
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A.II.Dlouhodobý hmotný
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Krátkodobý majetek celkem
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1. Náklady příštích období
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3. Účty v bankách

17. Jiné pohledávky

Zásoby celkem
B.II.Pohledávky

B.III.Krátkodobý finanční
majetek

B.IV.Jiná aktiva

Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

Doplňujici informace k rozvaze

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 2018
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

V Rozvaze jsou uvedeny nasledujicı́ položky, které jsou pro hospodařenı́ J-SCR zvlaště vyznamné a také
uvadějı́ nejvyznamnějš́ı opravy, a je třeba k nim podat podrobnějš́ı komentař a vysvětlenı́ .
V Rozvaze byly vykázány následujícíí́ položky, které jsou vyznamne, a je třeba k nim podat
podrobnějš́ı komentař.
V aktivech v Rozvaze, A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory, (učet 022) sestava nabytku ve
vyši 80 tis. Kč, osobnı́ automobil Škoda Yeti ve vyši 529 tis. Kč. Majetek byl plně odepsan.
V aktivech v Rozvaze, B.III.3 Peněžnı́ prostředky na učtech, (učet 221), je vedena častka 3 206 tis.
Kč na bankovnich učtech J-SCR. Jedná se o zůstatek na bankovnich uč̌tech tvořený nepoužitymi
finančnimi prostředky z překlenovacı́ půjčky Olomouckeho kraje, dotacemi na projekty, ekonomickou
činnostı́ sdruženı́ a členskymi příspěvky.
V pasivech v Rozvaze B.III.23 Ostatnı́ kratkodobé finančnı́ vypomoci (učet 249) jsou přeučtovany
zavazky z uvěrů a půjček, které jsou splatné v roce 2018 v souladu s internı́ směrnicı́ . Přehled splatnych
zavazků, viz přiloha č. 1 – Přehled dlouhodobych půjček a jejich splatnostı́ .
V pasivech v Rozvaze A.II.3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrata z min. let (učet 932) je uvedena
ztrata ve vyši 128 tis. Kč. Tato ztrata je zapřičiněna neočekavanymi vydaji spojený mi s ú hradou za
porušenı́ rozpočtové kazně na zakladě provedený ch auditů projektu Jeseniky turistům (audit proveden
v roce 2013 a po schvalenı́ žadosti o sniženı́ odvodů za PRK byl v řĳnu 2014 uhrazen odvod Uřadu
Regionalnı́ rady regionu soudržnosti Střednı́ Morava ve vyši 376 tis. Kč, což vstupuje do nakladů) a
projektu Vitejte u nas – v nysko-jesenické mpř́ı hranič́ı (audit MF proveden v roce 2013 a na zakladě
žadosti o prominutı́ či sniženı́ odvodů rozhodlo Generalnı́ finančnı́ ředitelstvı́ v Praze v prosinci 2014 o
sniženı́ odvodu za PRK na častku 551 tis. Kč, které vstupujı́ do vysledku hospodařenı́ jako zavazek ve
vztahu ke stá tnı́ mu rozpočtu ČR).
V pasivech v Rozvaze, B.II.7 Ostatní dlouhodobé závazky (účet 959) byly zaúčtovány Ostatní
dlouhodobé závazky tj. dlouhodobé půjčky ve výši 2 568 tis. Kč. Přehled dlouhodobých závazků
900 tis – překlenovací půjčka Olomoucký kraj - splatnost do roku 2021
1 668 tis – půjčka na vlajkový projekt - splatnost do roku 2021

Výkaz zisku a ztráty

A. NÁKLADY

1. Spotřeba materiálu
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B. VI.

B.II.

B.I.

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
34. Daň z příjmů
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

VÝNOSY CELKEM

B.I. Provozní dotace celkem
1. Provozní dotace
B.II. Přijaté příspěvky celkem
4. Přĳaté členské příspěvky
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží
B.IV. Ostatní výnosy celkem
7. Výnosové úroky
10. Jiné ostatní výnosy
B.V. Tržby z prodeje majetku celkem

B. VÝNOSY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2018

3. Opravy a udržování

(513)

3913

4. Náklady na cestovné

(518)

A.I. Spotřebované nákupy celkem

5. Náklady na reprezentaci

(účet)

Výkaz zisku a ztráty za rok 2018 je zpracován na zakladě Vyhlašky
č. 504/2002 Sb., kterou se provadějı́ některá ustanovenı́ zákona
č. 563/1991 Sb., o učetnictvı́ , ve zněnı́ pozdějšich předpisů, pro
učetnı́ jednotky, u kterych hlavním předmětem činnosti nenı́
podnikanı́ , dle Přílohy č. 2 k vyhlašce č. 504/2002 Sb. Položky
vykazu zisku a ztraty jsou uvedeny v tisicich Kč.
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21. Manka a škody
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0

A.V. Ostatní náklady celkem

24. Jiné ostatní náklady
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A.IV. Daně a poplatky celkem

12. Zákonné sociální náklady

A.III. Osobní náklady celkem

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
A.III. Osobní náklady

A.IV. Daně a poplatky
A.V. Ostatní náklady

A.VI.

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

NÁKLADY CELKEM

25. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

www.jeseniky.cz
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2018
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Ve výkazu zisku a ztráty byly vykázány nasledujícı́ položky, které jsou významné , a je tř eba k nim podat podrobnějš́ı komentář .

- 2 169 Kč z prodeje karty Pass reklamy (EČ3)

- 11 863 Kč z činnosti YES CARD (EČ1)

+1 600 000 Kč prominutí půjčky Olomouckého kraje

+81 681 Kč z prodeje tříkolek (EČ9)

+100 000 Kč z reklama (EČ3),

Jedná se o zisk ve výši:

+ 73 650 Kč z prodeje DDHM (EČ 10)

Ve Výsledovce vyýnosy B.II.4 (úč et684) jsou zaúč tovany č lenské př ispěvky vevý ši 3 518 tis.Kč . Př evážná č ast č lenů J-CSR př íspěvky zaplatila, př ič emž poč et č lenů k 31. 12. 2018 je
101 a poč et př idružený chč lenů je 20.
Ve Výsledovce výnosy B .I.1 (ú č et 691) jsou zaúč tovany dotace a př ispěvky na projekty ve vyýši 1 346 tis. Kč .

Ve výsledovce výnosy BIII. (ú č et602) jsou zaúč tovany vynosy z hlavnı́ č innosti ve výsı̌ 502 tis.Kč za provozovánı́ Turistického informač niho portalu a Jeseniky film office az
ekonomické č innosti ve výši 266 tis, Kč za reklamu, z prodeje DDHM, používání služebního vozidla k soukromým účelům

Ve výsledovce ná klady A.V.22 (ú č et 549) jsou zaúč továny úroky z uvěru na koupi os. automobilu, naklady na pojistné (povinné ruč enı́ , pojištěnı́ odpovědnosti zaměstnavatele a
pojištěnı́ podnikatelských rizik) a poplatky za vedenı́ bankovních úč tů ve výši 23 469 Kč
Ve výsledovce náklady A.V.16 (ú č et 542) Ostatnı́ pokuty a penále je 0

Ve výsledovce náklady A.I.2 Spotř eba materiáluu, energie a ostatních neskladoých dodávek (úč et 501,502) jsou zaúč továny: nákup DDHM, kancelář ské potř eby, tonery, odborná
literatura, propagač nı́ materiály a drobný režĳnı́ materiál ve vý ši 931 tis. Kč
Náklady na energie ve výši 55 tis. Kč

Ve výsledovce naklady A.I.6 Ostatnı́ služby (úč et 518) jsou zaúč továny: Náklady vynaložené na služby spojené se správou Sdruženı́ (nájemné , telefony, poštovné , právnı́ služby,
apod.) ve výši 1 827 tis. Kč ,

A ostatnı́ náklady na služby vynaložené na jednotlivé projekty Sdruženı́ (Údržba lyžař ských běžeckých tratı́ , Karta hosta Jeseníky, Ochutnejte Jeseníky, administrace Turistického
informač ního portálu a provozovánı́ Jeseníky film office, apod.), ve výši 1 100 tis. Kč .

INFORMACE K VÝVOJI
HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018
Dodrženı́ plánu hospodařenı́ J-SCR bylo v roce 2018 umožněno předpokládaný mi příjmy a současně
udržením rozpočtovaných výdajů v oblasti provozních výdajů.
Pro hodnocenı́ hospodařenı́ roku 2018 je nutné si uvědomit, že tvořená rezerva z kladného
hospodářského výsledku je záměrným nástrojem pro rozpouštěnı́ ztráty z předchozích let a pro
podílenı́ se na splácenı́ vysokých splátek Olomouckému kraji. J-SCR je však ze své podstaty neziskovou
organizaci, u které nenı́ cílem dosahovánı́ zisku, nýbrž zvyšovánı́ kvality veřejné služby a právě naopak
rostoucı́ rozsah aktivit vedoucı́ k naplněnı́ poslánı́ a cílů J-SCR. Bohužel dokud bude J-SCR každoročně
omezeno v možnosti investic do propagačních, infrastrukturních a dalších neziskových rozvojových
aktivit vysokymi splátkami, nemůže být plně naplněn potenciál jeho akceschopnosti a tím i rozvoje
mnoha jeho aktivit.
Hospodařenı́ J-SCR v roce 2018 probíhalo dle schváleného plánu příjmů a výdajů, případně byly
jednotlivé změny způsobené ad hoc novými skutečnostmi průběžně předkládány na vědomı́ dozorč́ı
a správnı́ rady, které byly také ze strany sekretariátu J-SCR průběžně informovány o přehledu čerpánı́ .
J-SCR hospodař́ı jako nevládnı́ nezisková organizace na základě vyrovnané ho rozpočtu.
Výsledky hospodařenı́ nadále poskytujı́ zdroje na úhradu významných splatek věřitelům J-SCR,
zejména Olomouckému kraji. Bez zásadního zvyš̌enı́ vlastních příjmů přetrvává riziko omezovánı́
rozsahu činnostı́ zajišťovaný ch J-SCR z důvodu snižovánı́ počtu stálych zaměstnanců, respektive
nedostatku finančních prostředků na zajištěnı́ výkonů činnosti J-SCR. Jak je uvedeno dále v této zprávě,
riziku snižujících se příjmů na zabezpečenı́ současné rozsáhlé činnosti J-SCR je nutno předcházet
zvyšováním vlastních příjmů J-SCR. I přes uvedená omezenı́ a náročnou práci v administraci projektů
pokračuje J-S CR v rozvoji činnosti a úspěšně plnı́ své poslánı́ .
Pro efektivnı́ a bezproblémové fungovánı́ J-SCR jsou optimálnı́ vlastnı́ příjmy ve výši 6 až 7 mil. Kč
ročně skládajícı́ se z členských příspěvků a doplňkově z příjmů z vlastnı́ činnosti/prodeje služeb. Což by
znamenalo nárůst vlastních zdrojů o 100% až 120%.
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Jak je uvedeno výše, J-SCR plně uvedené splatky vracı́ a v roce 2018 ř ádně dostálo svým závazkům vůč i Olomoucké mu kraji coby věř iteli a vedenı́ J-S CR zajistilo v ř ádných
termínech ř ádné splátky v celkové výši 1 900 tis. Kč .

PŘIJATÉ PŮJČKY

CELKEM

VÍTEJTE U NÁS
BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ V JESENÍKÁCH
JESENÍKY TURISTŮM
PŘEKLENOVACÍ PŮJČKA
JESENÍKY PRO VŠECHNY
MĚSTO ŠUMPERK
MĚSTO JESENÍK
PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ
VLAJKOVÝ PROJEKT

SPLÁTKY PŮJČEK
VÍTEJTE U NÁS
BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ V JESENÍKÁCH
JESENÍKY TURISTŮM
PŘEKLENOVACÍ PŮJČKA
JESENÍKY PRO VŠECHNY
MĚSTO ŠUMPERK
MĚSTO JESENÍK
PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ
VLAJKOVÝ PROJEKT

CELKEM
SALDO ZÁVAZKŮ

Výše uvedená tabulka uvádějı́ cı́ splátky půjč ek dle jednotlivých projektů/stř edisek J-SCR znázorňuje závažné a podstatné finanč nı́ zatíženı́ celého rozpoč tu J-SCR. Závazkům
splácenı́ půjč ek Olomouckému kraji bude J-SCR moci dostát jedině za př ísné rozpoč tové kázně, dodrženı́ vyrovnaného rozpoč tu všech stř edisek/projektů J-SCR a př i zvyšovánı́
vlastních př íjmů. Veškerá č innost J-SCR je s výhradou základního provozu organizace ř ešena půjč kami na př edfinancovánı́ projektů. Vlastnı́ zdroje J-SCR v podstatě neumožňujı́ jiný
způsob realizace projektové č innosti, kdy jsou v podstatě nedostač ujícı́ pro př edfinancovánı́ projektů.

Výše nesplacených př ĳatých půjč ek J-SCR od Olomouckého kraje je k 31. 12. 2018 celkem ve výši 2 192 tis. Kč . Ač koliv se jedná o stále významnou č ástku, je J-SCR v dobrém finanč ním
zdravı́ , kdy jeho př íjmy pokrývajı́ výdaje vč etně splátek uvedených půjč ek. Rozpoč et J-SCR je v každém roce sestaven s alespoň minimálnı́ finanč nı́ rezervou na krytı́
nepř edpokládaných výdajů. V roce 2018 se již téměř kompletně vypoř ádaly výdaje spojené s výstupy auditů probíhajících na projektech Jeseníky turistům a Vítejte u nás v nyskojesenickém regionu. Jak je uvedeno výše, tyto mimoř ádné výdaje neohrožujı́ dlouhodobé fungovánı́ č innosti organizace.
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ZDROJ: ČSÚ

JESENÍKY V ČÍSLECH 2018

Celková návštěvnost turistické oblasti
Jeseníky činila v období
1. 1. – 31. 12. 2018
14 782 423 návštěvodnů.

Návštěvníci (turisté + výletníci)

Počet návštěv na výletníka

Podíl výletníků

Výletonávštěvy (výletodny)

Výletníci

Počet turistodnů na turistu

Počet turistodnů na návštěvu

Počet přenocování na turistu

Počet přenocování na návštěvu

Počet 24 hod na turistu

Podíl turistů

Turistodny

Přenocování

24 hod pobyty

Turisté

6 608 026

2 821 606

3,35

69 %
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5,34
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2,91

85 %
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4 986 025
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CELKEM

Cizinci
23%

Výletodny
39%

Turistodny
61%

Domácí
77%

Tzn. 40 500 osobonávštěv průměrně denně.

Návštěvy celkem

12 395 200

23 %

Celková návštěvnost turistické oblasti Jeseníky v roce 2018

Návštěvodny

77 %

Podíl návštěvníků

ZDROJ: ANALÝZA CE-TRAFFIC

JESENÍKY V ČÍSLECH 2018

Návštěvnost turistické oblasti Jeseníky v roce 2018
domácí návštěvníci
cca 1,4 mil. výletníků a cca 1,5 mil. turistů,
kteří společně zrealizovali cca 12,4 mil. návštěvodnů

Celkem 852 tisíc
zahraničních návštěvníků.

Celkem 2,9 miliónů
domácích návštěvníků.

Celková návštěvnost turistické oblasti Jeseníky v roce 2018

Návštěvnost turistické oblasti Jeseníky v roce 2018
zahraniční návštěvníci
cca 593 tis. výletníků a cca 259 tis. turistů,
kteří společně zrealizovali cca 2,4 mil. návštěvodnů
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Hotel garni ****,***,**,*
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Hotel 5*, 4*

Hotel, motel, botel 2*, 1
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Turistická ubytovna

Ostatní HUZ

Celkový počet hromadných ubytovacích zařízení
(HUZ) podle kategorie
Penzion
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Turistická ubytovna

Hotel, motel, botel 3*

Hotel, motel, botel 2*, 1
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Kemp

Hotel garni ****,***,**,*

cca 8 - 10 mld. Kč

cca 3,2 - 4 mld. Kč

ZAMĚSTNANOST: cca 8.400 - 9.900 FTE

Odhad přínosů pro veřejné rozpočty
v r. 2018 (cca 72 % do státního rozpočtu)

PŘÍNOSY:

Odhad spotřeby návštěvníků turistické
oblasti Jeseníky v r. 2018

SPOTŘEBA:

Celkový počet lůžek v HUZ podle kategorie

3659

3100

Celkem
3,7 miliónů
všech
návštěvníků
realizující 14,8
miliónů
návštěvodnů

ZPRÁVA O ČINNOSTI JSCR V ROCE 2018

ZNÁTE TO VÍTE CO CHCETE, VÍTE JAK TOHO
DOSÁHNOUT, ALE NEVÍTĚ S KTEROU VĚCÍ ZAČÍT
ABY BYL VÝSLEDEK IDEÁLNÍ.

NAMÍCHAT TU SPRÁVNOU KOMBINACI A VYBRAT
TY ÚKOLY, KTERÉ JSME SCHOPNI ZA ROK 2018
STIHNOUT BYLO ASI TO NEJTĚŽŠÍ.

ROK 2018 BYL PRO NÁŠ SEKRETARIÁT VELMI
SLOŽITÝ. VĚDĚLI JSME, ŽE MUSÍME NAŠÍM
ČLENŮM
A
VEŘEJNOSTI
PŘEDSTAVOVAT
KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE, ŘEŠILI JSME
INTERNÍ PERSONÁLNÍ PROBLÉMY S CÍLEM
STABILIZACE TÝMU PRACOVNÍKŮ PŘIPRAVENÝCH
A ODHODLANÝCH PRACOVAT PRO JESENÍKY V
PLNÉM NASAZENÍ A SE ZNALOSTI PROBLEMATIKY
DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU. MUSELI JSME
SE VYPOŘÁDAT S MNOHA NEDOŘEŠENÝMI
ZÁLEŽITOSTMI A DOKONČIT DLOUHO SE
VLEKOUCÍ PROCESY CERTIFIKACE DESTINAČNÍHO
MANAGEMNETU A SYSTÉMU KVALITY.

VÁŽENÍ ČLENOVÉ J-SCR,

ZPRÁVA O ČINNOSTI J-SCR V ROCE 2018

ANALÝZY,
PORADENSTVÍ,
KANCELÁŘE
INFRASTRUKTURNÍ
PROJEKTY
MARKETINGOVÉ
& PR AKTIVITY
DOTAČNÍ
PROJEKTY

OSOBNĚ JSEM SPOKOJEN S TÍM CO SE PODAŘILO
REALIZOVAT A NASTARTOVAT. VÝSLEDKY BUDOU
VÍCE VIDITELNÉ AŽ V PRŮBĚHU ROKU 2019.

JSME DESTINAČNÍ MANAGEMENTEM JESENÍKŮ

HORY,KTERÉ MILUJEŠ
CHUTNAJÍ...

V roce 2018 jsme zřídili pro potřeby našich členů detašované pracoviště v Jeseníku, kde je i kontaktní
osoba a kde si mohou členové vyzvedávat potřebné propagační materiály.

KONTAKTNÍ
MÍSTA

ŠUMPERK
KLADSKÁ 1
787 01 ŠUMPERK

Pokračujeme v dlouhodobě nastavené komunikaci se státní správoou, samosprávnými kraji a obcemi
a snažíme se o vytvoření platformy pro řešení pronlematiky cestovního ruchu a hledání řešení
aktuálních problémů v cestovn ím ruchu.
S krajskými koordinátorem CZECHTOURISMU realizujeme celou řadu aktivit pro společně
koordinovanou propagaci turistické destinace Jeseníky.

JESENÍK
KARLA ČAPKA 1147/10
790 01 JESENÍK

www.jesenikytourism.cz
www.jeseniky.cz

Zajišťujeme potřebný informačníé servis pro Informační centra, naše členy a turistické cíle formou
dirtribuce elektronických a tištěných materiálů.
Zahájili jsme vlastní systém školení pracovníků Informačních center a t vždy spojené s prezentací
novinek před hlavní letní i zimní turistickou sezonou.
Pravidelně zpracováváme statistiky a anylýzy potřebné pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu.

HORY, CO TOČÍ

Jeseníky Film O0 ce (JFO) vykonává svoji činnost od roku 2012 a je samostatným projektem
destinačního managementu Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. Od roku 2015, po dohodě
s krajským úřadem Olomouckého kraje funguje jako filmová kancelář pro celý Olomoucký kraj. 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.
JFO je prostředníkem mezi filmovými profesionály a regionem, který reprezentuje. Pomáhá
filmařům zorientovat se v možnostech natáčení v Olomouckém kraji a v komunikaci s místními
aktéry a samosprávami. JFO nabízí díky rozsáhlé síti partnerů a členů J-SCR (např. CHKO, Lesy
ČR, Horská služba, hasiči, samosprávy, poskytovatelé služeb aj.) a dobré znalosti obou regionů
asistenci filmovým produkcím při vyjednávání podmínek pro bezproblémové natáčení
v Olomouckém kraji, např. lepší finanční podmínky za pronájem, zábory, ubytování, apod.,
pravidelná emailová, telefonická a osobní komunikace s filmovými profesionály a místními aktéry.

JFO získala titul Film Friendly za rok 2014.

REALIZOVANÉ
PROJEKTY 2018

- Trilogie o rodině Kleinů ze Šumperska

(Poslední oběť, Ukradené srdce a Kníže
práce z Vízmberka)

- Jeroným Pražský - Poslední útěk
(celovečerní film)

- Toulavá kamera, CYKLOToulky,
BĚŽKOToulky

- Location TOUR 2018

- Zakletá princezna 2019 - tipování lokací

- MFF Karlovy Vary - prezentace regionu

- Setkání FK v rámci SFK ČR

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2019
- Locations Tour Olomouic Region 2019 (léto, zima) pro filmaře
- 1000ks letáků JFO
- Asistence pro vznik nových filmy - 3. ročník FILM FEST Staré Město
- ReDesign webové prezentace JFO
- Mobilní aplikace JFO
- 2 video spoty prezentující Olomoucký kraj jako ideální místo pro filmaře
- 20 video spotů pro propagaci Jeseníků napříč kraji pro zvýšení návštěvnosti
- Aktualizace prezentačních tiskovin o JFO
- Projekt Olomouc Region Film Friendly 2020

REALIZOVANÉ
PROJEKTY 2018

HORY, CO SPOJUJÍ

Kongresová turistika v Jeseníkách má značný a dosud neadekvátně využitý potenciál. Jeseníky jsou
všestranné 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.

- Prezentace turistické destinace Jeseníky v
rámci eventů pořádaných Czech
Convention Bureau

- Prezentace kongresových možností na
veletrzích a výstavách v roce 2018

- Prezentace kongresových možností v
tištěných materiálech J-SCR

- Realizace elektronických a tištěných
propagačních materiálů

- Aktualizace webovéí prezentace

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.
V roce 2018 rozvíjela kongresová kancelář své prezentační aktivity a nadále plnila poslání
maximalizovat a využít potenciál pro MICE business v Jeseníkách.

HORY, CO JEDOU

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 –
aJeseníky – Sdružení cestovního ruchu koordinuje systému údržby LBT, která byla nastavena v roce
2012 a zastřešuje 9 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.navstivtejeseniky.cz a www.bilestopy.cz.
V roce 2018 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 2018 bylo také uspořádáno
školení pro řidiče sněžných vozidel, kterého se účastnilo celkem 7 udržovatelů.
Celý projekt dostal nový brand s názvem YESski, který se promítá na všech materiálech a značení
v terénu.

350 km udržovaných tras

11 sektorů

9 roleb

1 158 motohodin

1 316 880 Kč cel. náklady

354 480 Kč kofinancování

J-SCR

HORY, CO JEDOU

Do systému koordinované údržby LBT bylo v roce 2018 zapojeno 9 udržovatelů, kteří zabezpečovali
údržbu běžeckých tratí v 11 sektorech: Dolní Morava (Obec Dolní Morava), Staré Město (Město Staré
Město), Paprsek (Miloslav Mika), Branná (Pro Skil s.r.o.), Lipová-lázně (Jeseníky – Severní hřeben o.
s.), Červenohorské sedlo (Jeseníky – Severní hřeben o. s.), Kurzovní (Jeseníky – Severní hřeben o. s.),
Skřítek (Ladislav Vymazal), Přemyslov (Desná a.s.), Kouty nad Desnou (Altis ski tour), Rejvíz (Spolek
na rozvoj Rejvízu). Na zajištění a fungování koordinace a údržby LBT byly získány finanční prostředky
ve výši 962 000 Kč.
Na základě výstupů z pracovní skupiny byla připravena koordinovaná doprava SKIbusů směr Kouty
nad Desnou – Červenohorské sedlo – Jeseník – Lipová-lázně a zpět, která bude spuštěna na novou
sezónu v roce 2019.
V rámci údržby byla přeznačena Jesenická lyžařská magistrála v celé své délce 114 km. Zároveň se
přesunula z níže položených a méně navštěvovaných míst do oblastí déle pokrytých sněhem. Dále byl
vyznačen a připraven na novou sezónu 2018/2019 pětikilometrový okruh na Červenohorském sedle.
V roce 2018 se vybralo v rámci sbírky LBT 2 850,36 Kč. Proto byla připravena na spuštění v novém
provozu s možností čtyř možných příspěvků – převodní příkaz, pokladničky (finanční hotovost), DMS,
platební terminál.

895 přepravených osob

132 jízd SKIBUSU

3 reportáže Toulavé kamery

13 499 Kč příspěvek do sbírky

800 tis od Ol. kraje

100 tis od města Šumperk

www.bilestopy.cz

HORY, CO JEDOU

Cykloturistika je 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.
V roce 2018 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.
Ve spolupráci s Mikroregionem Jesenicko a Olomouckým krajem byla vyznačena další část projektu
Jescyklo – cyklookruhy v okolí města Jeseník. Celý projekt byl v návaznosti na budoucí kampaň s
novým brandem jako YEScyklo.
V roce 2019 bychom rádi zavedli pravidelnou cyklobusovou linku směr Jeseník – Glucholazy –
Šumperk – Staré Město, vybudovat síť nabíjecích stanic napříč Jeseníky, připravili projekt okruhů
YEScyklo v ostatních oblastech Jeseníků, obnovili značení a propagaci Čarodějnické cyklotrasy,
řipravili novou webovou mapovou aplikaci se zaznačenými cyklotrasa a mnoho dalšího.

3 dálkové trasy

11 bike parků

10 okruhů YesCyklo

220 km tematických okruhů

288,9 km dálkových tras

HORY, CO SE VYPLATÍ
VYPLATÍ

Pro destinaci Jeseníků byli v roce 2015 odstartovány dva projekty bonusových a motivačních karet
pro návštěvníky „Jeseníky Pass“ (Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu) a „Jeseniký 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.
V roce 2018 byli sloučeny obě karty „Jeseníky Pass“ (Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu) a
„Jeseniký 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.
„Yes card“ je karta hosta, díky které může turista (ubytovaný v jenom z našich partnerských zařízení)
čerpat bonusy a výhody, které nabízejí poskytovatelé služeb neboli akceptační místa. Partneři
projektu jsou označeni příslušnou samolepkou. Karta Yes card je neprodejná. Získáte jí u smluvních
ubytovacích zařízení při ubytování od 2 a více nocí. Karta je platná 365 dní od vystavení, takže jí
mohou využívat při cestách po turistické oblasti Jeseníky a Rychlebské hory v každém ročním období.
V rámci karty existují dva druhy partnerů – ubytovatelé vydávající ZDARMA kartu a poskytovatelé,
kteří kartu akceptují. Pro obě skupiny je každou sezónu vydán finanční balíček, díky kterému se do
systému mohou zapojit.

8 277 VYDANÝCH KARET

3 453 NAHRANÝCH BALÍČKŮ

A SLUŽEB

5 325 AKCEPTACÍ

84 ZAPOJENÝCHJ PARTNERŮ

185 AKCEPTAČNÍCH MÍST

KARTA ZAHRNUJE I POLSKO

HORY, CO FRČÍ

Turistický informační portál

Press&Fam Tripy

V roce 2018 jsme pokračovali v realizaci marketingových a PR aktivit, které navazovaly na tradiční
produkry J-SCR a vzájemně se propojovaly.
Mezi klíčové aktivity je prezentace Turistické destinace Jeseníky prostřednictví silného distribučního
kanálu J-SCR, který v roce 2018 významným způsobem posíli a výstupy potvtzují jeho význam a sílu.
Dalším významnou aktivitou je spolupráce s médii a organizování Press&Fam Tripů pro klíčové trhy a
cílvé skupiny. V této oblasti patřila mezi nejvýznamnější akce TBEX POST TOUR 2018 a také prezentace
LÁZEŇSTVÍ pro 10 nejvýznamnějších čínských touroperátorů.

TV kanál, Newsletter

Školení Informačních center

Veletrhy, výstavy, roadshow

Sociální sítě

Ochutnejte Jeseníky

Mimořádně důležitou aktuivitou JSCR je administrace Turistického Informnačního Portálu OKTOURISM, který dále rozvíjíme se zapojením rozšířeného kalendáře aktivit a také produktu
OUTDOORACTIVE.
Další prezentací, které je velmi populární, ale hledá si svoji finální podobu je iniciativa Ochutnejte
Jeseníky, prostřednictvím které prezentujeme turistickou destinaci plnou chutí a regionálních
produktů mimo i vně regionu. V této aktivitě přibyly i velice zajimavé gastro akademie pro studenty
gastro-oborů v regionu.
Projektovými aktivitami J-SCR v roce 2018 bylo pokračování realizace Vlajkového projektu s 11
partnery s cílem prezentace kulturního a přírodního dědictví příhraničí. Úspěšně jsme podali žádost na
MMR o dotaci na marketingové aktivity, které se budou v objemu 4,8 mio realizovat v roce 2019.

CO SE POVEDLO
SJEDNOCENÍ FACEBOOKOVÝCH
STRÁNEK A DOMÉN

VŠECHNO NA DOMÉNĚ
JESENIKY.CZ
NAHRADILI JSME NEFUNKČNÍ
JESENIKY PASS ZA ÚSPĚŠNOU
YESCARD
VYTVOŘILI JSME TV KANÁL
SPOLUPRACUJEME
S BLOGGERY Z CELÉHO SVĚTA
FANOUŠCI NA SOCIÁLNÍCH
SÍTÍ NÁM STÁLE ROSTOU
VYDÁVÁME 2 NOVINY
NAVŠTÍVILI JSME 9 VELETRHŮ

ČESKO-POLSKÉ

1. číslo 2018 | zdarma

Věhlasné události, za kterými
k nám cestují lidé i ze zahraničí.Rozmanitost akcí konaných
v našich oblastech je skutečně
pestrá. Určitě ale najdete takové, o kterých jste neměli ani
tušení. Na své si tak přĳdou
milovníci historie, různých
hudebních žánrů, umění, ale
i třeba květin nebo lnu.

V posledních letech enormně přibylo míst, které můžete
navštívit, zasportovat si tam,
odpočinout si a ještě se třeba
pobavit. Cyklostezky rostou
jako houby po dešti, běžkařské
trasy jdou do stovek kilometrů.
K tomu připočtěte nové areály
a zajímavosti pro celou rodinu
a nemůžete se tady nudit!

ních městech, překrásných jezerech, nebo tajuplných jeskyních se vám budou určitě
zamlouvat.

TURISTICKÉ NOVINY

Sbalte si batohy a připravte se na cestu po pohraničí
dvou zemí – Polska a České
republiky. Následujte naše
putování po stopách minulosti, přírody, sportovišť
i událostí.

Na minulost bychom neměli
zapomínat, už jenom z toho
důvodu, že máme doslova na
dosah ruky takové nádherné
a unikátní dědictví. Památky, z nichž ona historie přímo
dýchá. Vydejte se s námi po
stopách hradů, zámků, muzeí
nebo staveb, které třeba ještě
nedávno ony dějiny psaly.

Příroda dokáže dělat skutečné
divy a zázraky. Polsko-české
pohraničí se nachází v samotném srdci Evropy a díky
tomu oplývá jedinečnou faunou a flórou, jakou jinde jen
stěží najdete. Výlety po skal-

CO SE POVEDLO
PŘEDALI JSME CENY
YES LIKE
NOVINKA 2018
OBŘÍ MAMUT DOLNÍ MORAVA
OBEC NAKLONĚNÁ
CESTOVNÍMU RUCHU 2018
OBEC SOBOTÍN
PARŤÁK 2018
KOLOVNA
OSOBNOST 2018
KAREL KOZLUK
AKCE 2018
LESNÍ SLAVNOST
LAPKŮ Z DRAKOVA

PRO LEPŠÍ PŘEHLEDNOST VYUŽÍVÁME U

WEB

OPTIMALIZACE

Daří se nám navyšovat
Využitím analytických
návštěvnost webového
online nástrojů, jsme
NÁM POČET NÁVŠTĚV
portálROSTE
navstivtejeseniky,
dosáhli nárůstu
který navštívilo
a sjednotili
NACÍLIT
WEBU
UMÍME
LÉPE
NA návštěvníků
POSLKÉ
neuvěřitelných
roztříštěné online
WWW.NAVSTIVTEJESENIKY.CZ
KLIENTY prezentace v jeden celek.
139 062 uživatelů
za rok 2018.

Více se zaměřujeme na
obsah a formu
prezentace obsahu.
Naše příspěvky jsou
čtivější a mají vyšší
dosah.

OBSAH

Jsme více online a
zprostředkováváme
nahlednutí na
nejzajímavější akce v
reagionu. Prezentujeme
i naší práci v
destinačním
managementu.

ONLINE

ZÁVĚREM
Př edlož ená Vý roč nı́ zprá va shrnuje hlavnı́ aspekty č innosti J-SCR v roce 2018.
́ ajıć ı́ hodnotou o celé organizaci. Samozř ejmě
Obsahuje ř adu relevantnıć h dat s vypovıd
se Vý roč nı́ zprá vě nemů ž e podař it detailně vystihnout kaž dodennı́ prá ci zamě stnanců
organizace a jejich rutinnı́ agendu, kterou oš etř ujı́ zejmé na v rá mci realizovaný ch
projektů a dlouhodobý ch č innostı́ J-SCR.
V roce 2018 pokrač ovala realizace projektů J-SCR s ohledem na aktuá lnı́ data a trendy
́ o ruchu a potř eby jeho č lenů . Podstatný m př edpokladem ú spě chu
z odvě tvı́ cestovnıh
tě chto aktivit je ú zká vzá jemná spoluprá ce mezi organizacı́ J-SCR a jeho č leny.
́ o partnera pro orgá ny stá tnı́ sprá vy, samosprá v
J-SCR př edstavuje stá le vý znamně jš ıh
́ o ruchu. Sdruž enı́ se dař ı́ rozvıj́ et spoluprá ci mezi
a dalš ıć h akté rů cestovnıh
́ neziskový m a veř ejný m sektorem, kdy operuje kombinovanou
soukromý m, nevlá dnım
metodou prá ce „zespoda“ a „shora“. Sdruž enı́ je nedıĺ nou souč á stı́ organizace
́ o ruchu v Olomoucké m kraji, který je klıć ̌ ový m č lenem Sdruž enı́ a jeho
cestovnıh
́ organizuje a ř ıd
́ ı́ cestovnı́ ruch v Olomoucké m kraji.
prostř ednictvım
́ , sdruzený mi cleny, stojı́ ř ada vý zev a postupne naplň ovaný ch
Jeste př ed Sdruzenım
̌
̌
̌
̌
̌
̌
́ vzorů m
oč eká vá nı.́ Zabere jistě ně jaký č as, abychom se vıć e př iblıź ̌ ili naš im pů vodnım
́ destinač nıh
́ o managementu z Rakouska. V tomto smyslu byl i rok 2018
– organizacım
́ o trendu vý voje a roky ná sledujıć ı́ budou tempo profesionalizace a
uká zkou pozitivnıh
kvality č innosti jedině potvrzovat.

DĚKUJEME

ZA DŮVĚRU A SPOLUPRACI V ROCE
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