
 

 

         

Z Á P I S 
z 4. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu konaného dne 01.07.2020          

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dne 01.07.2020 se uskutečnilo jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu 

zřízené Radou města Karlovy Vary. 

 

Místo jednání: salonek primátorky 5. patro Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21,  

 361 20 Karlovy Vary 

 

Doba jednání: zahájení   14:00 hodin  

 zakončení   15:30 hodin 

 

Přítomni: Romana Mrvová, Naděžda Ettlerová, Anna Štěříková, MUDr. Jiří Penc, Dott. 

Mag. Radka Murasová,  RNDr. Jiří Neumann, Tomáš Nesrsta a Zdeňka Batíková 

 

Omluveni:  Daniel Vašíček 

Neomluveni: --- 

 

Hosté: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA (primátorka města KV), Josef Dlohoš (ředitel 

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.) a Mgr. Vojtěch Burda (právník 

odboru právního magistrátu města) 

Program:  

 

1. Schválení programu jednání 

2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR 

3. Podpora města Karlovy Vary v oblasti lázeňství a cestovního ruchu   

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA  

4. Aktuálním stav v rámci problematiky ekologické zátěže okolí Karlových Varů  

Mgr. Vojtěch Burda 

5. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.   

Josef Dlohoš 

6. Problematika zaměstnanosti personálu v oblasti cestovního ruchu 

7. Různé 

 



 

Jednání zahájila předsedkyně komise Romana Mrvová. 

 

1. Schválení programu jednání 

Navržený program jednání komise byl schválen. 

pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR 

Zápis z 3. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu ze dne 03.06.2020 byl schválen v navrženém 

znění.  

pro:8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Podpora města Karlovy Vary v oblasti lázeňství a cestovního ruchu - Ing. Andrea Pfeffer 

Ferklová, MBA představila komisi aktuální novinky v rámci podpory města Karlovy Vary 

v oblasti lázeňství a cestovního ruchu. Informovala o schválené podpoře od státu prostřednictvím  

rekreačních voucherů na dovolenou v Česku pro občany ČR a též pohovořila na téma 

znovuobnoveného záměru otevření vysoké školy v Karlových Varech s oborem fyzioterapeut. 

Dále krátce nastínila plány k financování města do budoucna a byla též prodiskutována i podpora 

zaměstnanosti v našem městě, která je nakonec schůdná přes všechny snahy pouze formou 

podpory provozovatelů jednotlivých ubytovacích zařízení, jelikož nelze podporovat jednotlivé 

profese napřímo tak, aby to nebylo v rozporu se zákonem. 

  

4. Aktuálním stav v rámci problematiky ekologické zátěže okolí Karlových Varů -  Mgr. 

Vojtěch Burda krátce pohovořil k danému tématu a informoval komisi o tom, že se v této oblasti 

zatím nic zásadního nezměnilo.  

 

5. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.  – Josef Dlohoš shrnul aktuální průběh 

marketingové kampaně, kterou komisi na minulém jednání představil. Dále informoval komisi o 

plánech na příští měsíce. Byla seznámena s procesy, které jsou v jednání a měly by pomoci vést 

marketingovou kampaň správným směrem. Jedná se mimo jiné o analýzy a trasování potřeb 

turistů z jednotlivých států. Dále informoval komisi o aktualizaci aplikace SmartGuide, ve které 

budou postupně k dispozici další trasy procházek po Karlových Varech, které budou komentované 

a napomůžou turistům prohlédnout si město jako celek. 

 



Komise vyjádřila velkou pochvalu panu řediteli Josefu Dlohošovi za velice dobrou 

markentingovou kampaň a to v tak krátké době. Komise se dále shodla,   že takováto úroveň 

marketingu by se měla držet i do budoucna. 

 

pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

6. Problematika zaměstnanosti personálu v oblasti cestovního ruchu byla prodiskutována 

v rámci bodu 3. 

 

 

7. Různé – témata byla vyčerpána a bod 7 zůstal bez obsahu. 

 

Příští jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu se bude konat 

ve středu 02. 09. 2020 od 13:30 hodin v salonku primátorky. 

 

       

   Romana  M r v o v á    

předsedkyně Komise lázeňství a cestovního ruchu 

Dne:  01.07.2020 

Zapsala: Kamila Vaňkátová        


