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Dědová 

I. STO CR 

- informace o nově založené asociaci STO CR (ATUR postupně zanikne) – v ČR je aktuálně 
39 certifikovaných DMO (v současné době přihlášeno 18 DMO) 

- dva zástupci správní rady již byli pozváni na jednání na MMR 
- certifikace by se v budoucnu měly platit – původně měly být vstupenkou do Fóra CR 

 
II. Představení oblastních DMO pro CCR KHK ve struktuře 

- zástupci jednotlivých DMO představili činnost společnosti – mapa území, personální 

obsazení, právní forma, rozhodovací orgány, základní témata/produkty oblasti 
 

III. CCR KHK – představení nových pracovníků, seznámení s plánem činností 

- příprava nového brandu krajské destinační společnosti  
- marketingová témata pro rok 2021 – navrženo pokračovat v tématu "Hrady a zámky" – 

oslovit pana Kinského jako "tvář celé akce" 

- veletrhy a prezenční akce 
o DMO doporučují menší expozici, kde by se DMO vystřídaly dle potřeby 
o v případě konání zahraničních veletrhů platí zájem o Polsko (Štětín, Vratislav), 

Německo, Holandsko (Utrecht) 
o pokud nebude politický tlak na účast na veletrzích, DMO shodně nedoporučují 

Brno 
- tripy pro zahraniční účastníky – nedělat v jedné destinaci program pouze na půl dne, lépe 

promyslet programy 
- CCR KHK seznámí jednotlivé DMO s konkrétními marketingovými aktivitami na 2021 – 

ediční plán, tripy, online marketing, inzerce atd. 
- CCR KHK bude informovat DMO o vývoji spolupráce s Pardubickým krajem (stav po 

volbách a memorandum o spolupráci mezi kraji) 
 

IV. KHK – dotační tituly 2021 

- podpora TIC, provozu cyklobusů a běžeckých tras, činnosti certifikovaných DMO 
- byl připraven návrh pro nové zastupitele – v návrhu byla poloviční částka oproti 

loňskému roku – proto nebyl schválen – přesto bude možnost podávání žádosti o dotaci 

pro cestovní ruch zahájena na začátku prosince (uzávěrka na konci prosince) 
 

V. Různé 

- navržena pravidelná setkání DMO s CCR KHK formou výjezdního setkání cca 2x ročně – 
řada témat nebyla probrána (např. GAS – Good Analytical System z hlediska vlastních 
zkušeností s využitím, Meltwater, sdílené dokumenty apod.) 

- MASky budou na nový rok připravovat nové strategie – je třeba s nimi prodiskutovat, co 
dělají, aby neduplikovaly činnost DMO 



- CzechTourism získal data z letní akce s T-Mobile (akce SPOLU PO MAGENTOVÉ – 1.700 
subjektů) – požádat o vyhodnocení letní/podzimní kampaně 

- Tourdata na CzT – statistické údaje jsou k dispozici 


