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ZÁPIS Z  ČLENSKÉ  SCHŮZE SPOLK U 

FÓRUM CESTOVNÍHO RUC HU, Z.  S.  

Konané dne 21. února 2019 od 13:00 hodin v rámci veletrhu Holiday World. Praha.  

Přítomní (členové): Viliam Sivek, Stanislav Voleman, Bohumil Starý, Michal Lollok, Patrik Jakl, Kamil Schaumann, 

Zdenka Nosková, Zuzana Vojtová (AOCR). 

Přítomní (partneři): Eva Hornová, Michaela Severová. 

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 dalším bode jednání předseda představil rozpočet FCR za rok 2018 a současně seznámil členy i partnery 
schůze o změnách v rozpočtu na rok 2019 s ohledem na výše uvedené změny a na úpravu vybraných 
položek.  
Následně nechal předseda hlasovat o přijetí rozpočtu FCR na rok 2018 a schválení Zprávy o činnosti 
zahrnující výsledky hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 s tím, že upozornil, že hlasování 
bude veřejné a k přijetí návrhu postačuje většina přítomných členů. 

• pro 7, zdržel se 0, proti 0 

Zpráva o činnosti, výsledky hospodaření, návrh rozpočtu na rok 2019 byli odsouhlaseny per rollam výborem 
a následně 21. února 2019 Členskou schůzí FCR. 

3. V rámci třetího bodu předseda informoval o realizované objednávce FCR a Středočeského kraje (č. O- 

0072/REG/2018, ze dne 4.11.2018 - Analýza vytvářeného obrazu destinace Středočeský kraje) za 48 tisíc 
Kč. Tuto analýzu zpracovala Zdenka Nosková, korekturu provedla Martina Košlíková. Předseda následně 
navrhl finanční odměnu pro Zdenku Noskovou ve výši 26 tis. Kč. a pro Martinu Košlíkovou ve výši 5 tis. Kč. 
Následně nechal o návrhu hlasovat s tím, že upozornil, že hlasování bude veřejné a k přijetí návrhu 
postačuje většina přítomných členů. 

• pro 6, zdržel se 1, proti 0 

Finanční odměny byly schváleny. 

4. V rámci čtvrtého bodu předseda informoval o připravovaném zasedání Pracovní skupiny CR Asociace krajů, 

kterého se za FCR zúčastní Jakub Juračka (ALDR), Pavel Hlaváč (ATIC) a zástupce Asociace kuchařů a cukrářů.  
5. V pátém bodě předseda upozornil na dvě odborné konference na téma Elektronická evidence tržeb během 

veletrhů v Brně a v Praze, přičemž v Praze bude přítomna také paní ministryně financí. 
6. V šestém bodě předseda upozornil na výběrové řízení na post ředitele agentury CzechTourism. 
7. V rámci sedmého bodu jednání předseda předložil spolupráci s Fastem, výhradním dovozem elektroniky, 

což představuje novou výhodu pro členskou základnu členů FCR. Členská základna na základě dohody 
s Fastem smí čerpat finanční zvýhodnění u vybrané elektroniky. Koordinátorem byl jmenován Kamil 
Schaumann.  

8. V osmém bodě předseda předal slovo Stanislavu Volemanovi, aby intonoval členy o aktuálním stavu 
legislativního návrhu na změnu průvodcovské činnosti. Stanislav Voleman informoval o novém 
pozměňovacím návrhu MMR, který by nastavil dvě úrovně průvodců. Současně požádal o podporu ze strany 
FCR, ale i členských asociací. Návrh podpůrného dopisu zašle členské základně.  

9. V rámci devátého bodu předseda informoval o pozměňovacím legislativním návrhu v oblasti ubytovacích 
poplatků. Poplatky jsou sloučeny do jednoho odvodu, a to v navrhované výši 21,-Kč. Tato částka může být 
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navýšena v dalších letech až do 50,-Kč. Bohumil Starý upozornil na výši poplatku v porovnání s cenou 

ubytování ve stanu či chatce. FCR trvá na návratnosti poplatků zpět do cestovního ruchu. 
10. V rámci desátého bodu předseda vyzval přítomné k informacím z jejich oblasti. 

- Michal Lollok informoval o nové úpravě činnosti horského průvodce, horského vůdce. Aktuální 
nastavení neodpovídá současné činnosti. 

- Michaela Severová upozornila na problematiku nastavení NPPPCR. Současně upozornila na potřebu 
nastavit podporu pro CR ze stranu EU. Na závěr přislíbila podklady pro předsedu ve věci schůzky 
s ministrem financí, kdy Ministerstvo kultury nepodporuje granty památky UNESCO, ačkoliv je to 
v rozporu s kulturním dědictvím. 

- Zdenka Nosková na závěr poděkovala za spolupráci členům FCR v rámci grantu NNO ze strany 

MMR. 

Zůstává v platnosti:  

a) Připravit revizi Stanov – úkol trvá. Návrh připraví Vladimír Dolejš, Viliam Sivek a Michal Lollok.  
b) Podpora novely živnostenského zákona v oblasti průvodcovské činnosti. Spolupráce se 

Stanislavem Volemanem. 

 

 

 

 

 

  Viliam Sivek 

  Předseda členské schůze 

Martina Košlíková          

Zapisovatel           


