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ZÁPIS Z  ČLENSKÉ  SCHŮZE SPOLKU  

FÓRUM CESTOVNÍHO RUCHU,  Z .  S.  

Konané dne 14. února 2020 od 10:00 hodin v rámci veletrhu Holiday World 

na adrese Beranových 667, 199 00 Praha 9.  

Přítomní (členové): Viliam Sivek, Michal Veber, Jana Zýková, Adam Jarmar, Pavel Hlaváč, Bohumil Starý, Michal 
Vávra, Kamil Schaumann, Jaromír Poláček, Petr Hrubec. 

Pověření: 

• Adam Jarmar – hlasování za Jakuba Juračku. 
• Kamil Schaumann – hlasování za Michala Lolloka a Zdeňku Noskovou. 

• Michal Veber – hlasování za Vladimíra Dolejše. 
• Pavel Hlaváč – hlasování za Jitku Lučanovou. 
• Jana Zýková – hlasování za Stanislava Volemana 

Přítomní (partneři): Michaela Severová, Eva Ouzká, Nora Dolanská, Josef Abrhám, Luděk Kühr, Václav Pošmurný. 

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: Pavel Hlaváč 

- ověřovatel zápisu: Kamil Schaumann  

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:  Pavel Hlaváč pro 10, zdržel se 1, proti 0 

- ověřovatelé zápisu: Kamil Schaumann pro 10, zdržel se 1, proti 0 

 

3. V dalším bodě jednání předseda přivítal nové partnery FCR a vyzval je k úvodnímu slovu a představení 
organizací, které zastupují. Luděk Kühr nejprve představil společnost Alpdest a posléze Nora Dolanská a 
Josef Abrhám představili společně Metropolitní univerzitu Praha.  
 

4. Následně předseda přistoupil ke kontrole úkolů z poslední Členské schůze FCR, která se uskutečnila v lednu 

2020. Mezi úkoly patřilo: 
• Vyslovit odpovědným zástupcům agentury CzT obavu s takto zveřejněnými údaji u projektu 

vzdělávání, a to zejména i s navrhovanými finančními částkami v jednotlivých modulech. 

FCR odeslalo dopis NM MMR, následně proběhla schůzka s CzT, FCR realizovalo posléze průzkum 
k počtu indikátorů v oborech a jejich finanční ohodnocení. Závěrem je, že nelze dofinancovávat 
projekt ze strany asociací a potřebujeme jen kvalitní obsah školení. FCR nadále čeká na zveřejnění 
zadávací dokumentace. 

• Dopis na MMR a Řídící orgán ve věci podpory IROP II pro cestovní ruch, ale s ohledem na adekvátní 
parametry veřejné podpory. Realizace: Jaromír Polášek, Viliam Sivek. 
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Úkol trvá, bude zasláno. Podklady rozpracovány. Dopis bude zaslán na přelomu února a března 
2020. 

 

5. V pátém bodě předseda informoval o legislativním procesu ve vědci úpravy průvodcovské činnosti a vyzval 
Michala Vebera k podání podrobnějších informací. Senát vrátil návrh zákona k projednání do Poslanecké 
sněmovny, která by uvedený návrh s jedním průkazem měla projednat v období 10. března 2020. FCR 

nadále podporuje myšlenku jednoho průkazu pro průvodce. Ministryně financí v rámci konference navrhla 
koordinační schůzku v této záležitosti mezi MPO a MMR. 
 

6. V šestém bodě předseda Viliam Sivek vyzval Pavla Hlaváče k podání podrobných informací k výstavě v PSP. 

Na základě diskuze bylo dojednáno umístění problematiky a zástupu jednotlivých segmentů. Návrhy 
textace členové zašlou nejpozději na email Martiny Košlíkové do 21. února 2020.  
 

7. Posléze Viliam Sivek upozornil na zasedání Pracovní skupiny pro CR náměstka MMR, které se konalo 11. 
února 2020. Tématem jednání byla Strategie rozvoje cestovního ruchu na období 2021-2030 v ČR, jedná se 
o vládní dokument pro oblast cestovního ruchu. 
Na závěr tohoto bodu upozornil a důrazně vyzval členy, že je zapotřebí tyto důležité dokumenty číst a 
analyzovat. Bez zpětné vazby není možné adekvátně bránit obor cestovního ruchu. 
 

8. V osmém bodě Viliam Sivek upozornil, že bude hostem konference Travelcon. Všechny přítomné vyzval 
k zaslání podnětů ke spolupráci podnikatelů a destinačních společností. 
 

9. V devátém bode Viliam Sivek vyzval Michaelu Severovou ke zhodnocení spolupráce mezi Českým dědictví 
UNESCO a FCR. Michaela Severová poděkovala za spolupráci i vzájemnou kooperaci na propagaci FCR a 
Českého dědictví UNESCO. Následně pozitivně zhodnotila společnou expozici na veletrhu v Brně i nyní 
v Praze. 

 

10. V desátém bodě předseda poděkoval všem členům za propagaci konference EET na veletrhu Holiday World, 

následně poděkoval Michalovi Veberovi za moderování akce, na kterou přišlo na 400 účastníků. 
 

11. V jedenáctém bodě předseda upozornil na obnovovanou Radu pro strategii agentury CzechTourism, 
poradního orgánu ředitele centrály. Upozornil, že FCR bude mít svého zástupce a SOCR také max. jednoho 
zástupce. 
 

12. Následně předseda vyzval ke koordinaci a případného právního zástupce na Legislativní radě AMSP, která 
je důležitým orgánem. V současné době zastupuje FCR Viliam Sivek nebo Jakub Juračka. 
 

13. V dalším bodě předseda předal slovo Luďkovi Kührovi k prezentaci nově vznikajícího zapsaného spolku pro 
oblast digitalizace v cestovním ruchu. Na základě podrobných informací, které Luděk Kühr zašle výboru FCR 
proběhne hlasování, zda FCR bude součást nového spolku jako zakládající člen. 
 

14. Ve čtrnáctém bodě předseda informoval o Českém systému kvality služeb. A to s ohledem na marketing 

systému a také trvání systému po skončení udržitelnosti k 31. prosinci 2020.  

 

15. V patnáctém bodě předseda vyzval všechny členy a partnery k vymyšlení adekvátního doprovodného 
programu pro veletrh v Brně. FCR bude komunikovat v únoru a březnu uzavření nové dvouleté smlouvy o 
spolupráci. Úkol: podněty zasílat nejpozději do poloviny března na email Martiny Košlíkové. 
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16. V šestnáctém bodě Václav Pošmurný informoval o pravidlech pro strategie MAS na období 2021-2027. 

Následně přislíbil poslat metodiku FCR. 
 

17. V sedmnáctém bodě upozornil Petr Hrubec na ukončení spolupráce KČT a NPÚ. 
 

18. V osmnáctém bodě Bohumil Starý nabídl spolupráci a případný prostor na veletrzích For Caravan a 

současně upozornil na legislativní problém při evidenci cizinců/turistů při podpoře nových míst pro 
karavany. 

 

Současně požádal předsedu FCR o zástupce FCR na Valném shromáždění Asociace kempů ČR, které se koná 
v rámci veletrhu For Caravan.  

V této věci se otevřela diskuze nad problematikou místních poplatků a její navýšení. Je vhodné aktualizovat 
seznam obcí a jejich nastavenou výši místního poplatku. Zejména s ohledem na příští rok, kdy se očekává 
razantní navýšení u obcí na 50,-Kč. 
 

19. V devatenáctém bodě Michal Veber vyzval k aktivní mediální prezentaci FCR. Po diskuzi byla navržena PR 
skupina pro vytváření tiskových zpráv a mediálních výstupů jménem FCR.  
 

 

  Viliam Sivek 

  Předseda členské schůze 

Martina Košlíková        

Zapisovatel   

 

Kamil Schaumann 

Ověřovatel zápisu         


