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ZÁPIS Z  ČLENSKÉ  SCHŮZE SPOLKU  

FÓRUM CESTOVNÍHO RUCHU,  Z .  S.  

Konané dne 5. září 2019 od 10:00 hodin v rámci v Hotelu Kampa na adrese Všehrdova 450/16, 118 00 Malá Strana 

Praha.  

Přítomní (členové): Viliam Sivek, Martin Plachý, Vladimír Dolejš, Stanislav Voleman, Jakub Juračka, Pavel Hlaváč, 
Bohumil Starý, Martin Písař, Michal Vávra, Pavel Košnar, Zdenka Nosková, Jaromír Polášek. 

Přítomní (partneři): Michaela Severová, Jolana Kopřiva Myslivcová. 

Hosté: Jan Herget, Markéta Vogelová. 

1. Jednání členské schůze zahájil předseda Fóra, pan Viliam Sivek, který byl pověřen řízením členské schůze 
Fóra CR jako předsedající. Pan Sivek konstatoval, že jednání členské schůze bylo řádně svoláno výborem 
pozvánkou a podle listiny přítomných, kterou jako svolatel ověřil přítomnost členů. 
Zdůraznil, že jsou přítomni všichni členové a nikdo se nevzdálí v průběhu jednotlivých hlasování. Přítomní 
byli seznámeni s programem, dle kterého bude probíhat jednání v rámci oficiální pozvánky. 

2. V rámci dalšího bodu jednání navrhl zvolit následující orgány členské schůze 

- zapisovatel: Martina Košlíková 

- skrutátor: Jakub Juračka 

- ověřovatel zápisu: Pavel Hlaváč  
Po té předseda nechal o návrhu hlasovat s tím, že upozornil, že hlasování bude veřejné a k přijetí návrhu 
postačuje většina přítomných členů a o každém usnesení bude hlasováno samostatně. 
Po sečtení hlasů vyhlásil výsledky hlasování s tím, že návrh byl přijat takto: 

- zapisovatel: Martina Košlíková pro 11, zdržel se 0, proti 0 

- skrutátor:  Jakub Juračka pro 10, zdržel se 1, proti 0 

- ověřovatelé zápisu: Pavel Hlaváč pro 10, zdržel se 1, proti 0 

3. V dalším bode jednání předseda představil aktuální situaci v cestovním ruchu, a to v návaznosti na 
plánovaný přesun a reorganizace agentury CzechTourism, resp. jejich zahraničních zastoupení pod MPO, a 
plánovaný rozpočet agentury CzechTourism. Současně informoval přítomné o všech krocích, které FCR 
v této věci realizovalo a dále plánuje uskutečnit, a to včetně přímého oslovení předsedy vlády Andreje 
Babiše. Po úvodním shrnutí vyzval přítomné členy k diskuzi a k návrhům dalších kroků v podpoře 
jednotného cestovního ruchu v České republice. V přítomné diskuzi informoval Pavel Hlaváč také o 
důležitosti dotačních programů NNO a NPPCRR, které mají přímý dopad do území. Na závěr se Členská 
schůze usnesla k oslovení Andreje Babiše s výzvou o komunikaci u kulatého stolu s Klárou Dostálovou a 
Karlem Halvíčkem. Dopis připraví Viliam Sivek, Vladimír Dolejš a Martin Plachý. S ohledem na sestavovaný 
vládní rozpočet je potřeba připravit tento dopis co nejdříve. 

4. Ve čtvrtém bodě předseda informoval o podepsání Memoranda o spolupráci s agenturou CzechTourism za 

účasti ministryně Kláry Dostálové. V návaznosti na toto Memorandum o spolupráci uzavřelo FCR 
s agenturou Licenční smlouvu, která dovoluje FCR používat název. V současné době nebude FCR žádost o 
registraci grafické známky. 

5. V pátém bodě předseda informoval o výzvě Sázíme pro budoucnost. S touto výzvou oslovilo FCR přední 
zástupce ministerstev, včetně předsedy vlády, a navrhlo agenturu CzechTourism jako realizátora kampaně 
v cestovním ruchu. 

6. V šestém bodě předseda upozornil na zájem podnikatelských subjektů o členství ve FCR. V návaznosti na 
tuto skutečnost navrhl upravit stanovy a zanést statut přidruženého člena s poradním hlasem. Předmětný 
návrh byl zaslán emailem. S ohledem na nedostatek času k hlubší diskuzi bude opětovně návrh rozpracován 
a členům zaslán k per rollam hlasování. Vypracuje Martina Košlíková, Viliam Sivek.  
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7. V sedmém bodě předseda opakovaně upozornil na výzvu MMR k vyjádření nad úpravou vzdělávacích 
rámcových smluv MŠMT v rámci cestovního ruchu. S ohledem na sezónnost není reálné v krátkém časovém 
úseku poskytnout relevantní zpětnou vazbu. V tomto duchu odpoví na MMR. 

8. V osmém bodě předseda přivítal ředitele agentury CzechToursim Jana Hergeta a ředitelku odboru Institutu 

turismu. V úvodu Jan Herget informoval o aktuální situaci agentury, poděkoval Fóru cestovního ruchu za 
podporu i za myšlenku Sázíme pro budoucnost. Následně upozornil na příslib výše rozpočtu agentury i 
možnou kooperaci s dalšími organizacemi jako je CzechInvest, CzechTrade apod. V rámci rozpočtu má 
agentura na příští rok přislíbeno 300 mil, plus dofinancování 50 mil. Rozpočet nezahrnuje projekt vzdělávání 
a ČSKS, na jehož marketing bude dáno 10 mil. Kč.  Jan Herget následně slíbil do konce roku dvě schůzky 
s Fórem a jejich členy, a to pro nastavení kooperace eventů a ČSKS. 

9. V devátém bodě Markéta Vogelová představila plánovaný projekt agentury CzechTourism ke vzdělávání 
v oblasti cestovního ruchu. Představila rozdělení seminářů na hard a soft skills. Hard skills budou soutěženy 
v rámci veřejné zakázky, které se mohou zúčastnit i profesní sdružení. Soft skills budou realizovány napřímo 
dohodami s lektory. V návaznosti na diskuzi vyplynulo, že není reálné některé semináře z kategorie soft 

skills realizovat, pokud odborník/lektor má dostat v průměru 500-600,- Kč/hodina. Není v této věci možné 
podporovat taková školení, která mohou ohrožovat činnost asociací v jejich činnosti a která případně svou 
kvalitou s ohledem na finance ohrozí i vnímání seminářů i subjektů v cestovním ruchu. Není také reálné, 
aby výše takového projektu byla zpětně financována z rozpočtů asociací, jelikož na seminář mohou přijít 
všichni zástupci daného oboru. Martin Plachý také upozornil na nutnost kvalifikace pro kurzy z oblasti 

léčebných lázní. FCR v této věci realizuje další jednání se zástupci agentury.  
10. V desátém bodě Pavel Hlaváč informoval o nedoplatcích za členství. Předseda tyto nedoplatky bude řešit 

po Členské schůzi s jednotlivými zástupci. Následně požádal Jana Hergeta o informace o pravidlech 
kategorizace DMO, a to s ohledem na odebrání certifikace DMO. Současně požádal, aby v rámci aktualizace 
NPPCRR měli v nové výzvě TIC samostatný dotační titul, a aby byla svolána schůzka k NPPCRR před výzvou 
v roce 2019. Na závěr pozval pana předsedu na Členské forum A.T.I.C., které se koná 7. listopadu 2019 
v Praze. 

11. Předseda na závěr schůze upozornil na nabídku prodeje O2 karet pro zahraniční návštěvníky ze třetích 
zemích.  
 

 

 

 

  Viliam Sivek 

  Předseda členské schůze 

Martina Košlíková        

Zapisovatel   

 

Pavel Hlaváč 

Ověřovatel zápisu         


