Z Á PI S Z Č LE N SK É S C HŮZ E S PO LK U
FÓ R U M C E ST O V NÍ H O R UC H U, Z . S.
Konané dne 16. ledna 2020 od 15:15 hodin v rámci veletrhu Go a
RegionTour na adrese Výstaviště 405/1, 603 00 Brno.
Přítomní (členové): Viliam Sivek, Vladimír Dolejš, Stanislav Voleman, Adam Jarmar, Pavel Hlaváč, Bohumil Starý,
Martin Písař, Pavel Košnar, Zdenka Nosková, Jaromír Polášek, Zuzana Vojtová, Jitka Lučanová, Michal Lollok, Kamil
Schaumann, Vratislav Chvátal.
Plná moc k hlasování:
•
•

Adam Jarmar – plná moc za Jakuba Juračku.
Martina Košlíková – plná moc za Michala Vávru.

Přítomní (partneři): Michaela Severová, Jolana Kopřiva Myslivcová, Eva Ouzká.
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: Kamil Schaumann
- ověřovatel zápisu: Zdenka Nosková
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 12, zdržel se 0, proti 0
- skrutátor: Kamil Schaumann pro 11, zdržel se 1, proti 0
- ověřovatelé zápisu: Zdenka Nosková pro 11, zdržel se 1, proti 0
3. V dalším bode jednání předseda poděkoval jménem všech členů FCR za dosavadní spolupráci s Pavlem
Hlaváčem, který rezignoval k 31. 12. 2019 na post prezidenta Asociace turistických informačních center ČR.
Ten následně představil místoprezidentku A.T.I.C. ČR, radní Olomouckého kraje, paní Jitku Lučanovou, která
bude na základě pověření Rady A.T.I.C. ČR nyní zastupovat.
4. Ve čtvrtém bodě předseda poděkoval za spolupráci v rámci nového loga FCR, které bylo pokřtěno během
slavnostního otevření veletrhů Go a RegionTour na centrálním podiu.
5. Následně přistoupil ke kontrole úkolů z poslední Členské schůze FCR, která se uskutečnila v září 2019. Mezi
úkoly patřilo:
•
•

Upravit Stanovy. Návrh úpravy Stanov FCR bude diskutován v průběhu Členské schůze.
Vyzvat k sjednocení cestovního ruchu v rámci ministerstev, nikoliv k dělení oboru. Dopis byl
adresován na předsedu vlády Andreje Babiše s výzvou k zachování jednoty a spolupráce, a to
s ohledem na hospodářský efekt z CR pro ČR.
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•

Podpořit projekt Sázíme stromy pro budoucnost. Tento projekt v rámci cestovního ruchu FCR
popudruje a iniciuje, a to i na základě konzultace s ministrem zemědělství panem Tomanem.
Uchopit však již musí odpovědné centrály za CR.

6. V šestém bodě předseda přistoupil k projednání a schválení rozpočtu za rok 2019, návrhů rozpočtu pro rok
2020 a schválení Zprávy o činnosti na rok 2020, včetně související agendy zániku členství, návrhu nových
partnerů a dohody o provedení práce na rok 2020.
V úvodu tohoto bodu představil čerpání rozpočtu za rok 2019.
Následně vyzval členy o hlasování zániku členství České asociace wellness, která ukončila svou činnost. Po
té dodal, že hlasování bude veřejné a k přijetí návrhu postačuje většina přítomných členů.
• pro 12, zdržel se 0, proti 0.
Zánik členství České asociace wellness byl jednohlasně odsouhlasen.
Posléze formálně potvrdil na základě hlasování per rollam vznik nového členství pro EDUSKI Česká
republika,
jejichž
zástupce
bude
již
pozván
na
další
Členskou
schůzi.
Poté informoval o nově podaných přihláškách od partnerů, a to od Alpdest, Metropolitní univerzity Praha
a ABF.
Následně vyzval členy o hlasování přijetí navržených partnerů do Fóra cestovního ruchu. Po té dodal, že
hlasování bude veřejné a k přijetí návrhu postačuje většina přítomných členů.
•

pro 12, zdržel se 0, proti 0.

Přijetí partnerů Alpdest, Metropolitní univerzita Praha a ABF bylo jednohlasně odsouhlaseno.
V dalším řadě upozornil na ukončení platnosti dohody o provedení práce s Martinou Košlíkovou a vyzval
členy hlasovat pro obnovu DPP na rok 2020 za stávajících podmínek. Po té dodal, že hlasování bude veřejné
a k přijetí návrhu postačuje většina přítomných členů.
•

pro 12, zdržel se 0, proti 0.

Po hlasování potvrdil uzavření nové DPP za stávajících podmínek pro rok 2020.
Posléze představil rozpočet na rok 2020 a otevřel diskuzi, do které se přihlásil Kamil Schaumann se svým
návrhem na zvýšení členského příspěvku pro rok 2020 ze stávajících 15 000,-Kč na 20 000,-Kč. Tento návrh
podpořil mj. Michal Lollok, Adam Jarmar, Vladimír Dolejš. Předseda proto navrhl nejdříve hlasovat o úpravě
výše členského příspěvku na rok 2020 ve výši 20 000,-Kč. Po té dodal, že hlasování bude veřejné a k přijetí
návrhu postačuje většina přítomných členů.
•

pro 9, zdržel se 3, proti 0.

Následně nechal předseda hlasovat o schválení rozpočtu FCR za rok 2019 a schválení Zprávy o činnosti
zahrnující výsledky hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020. S tím, že upozornil, že hlasování
bude veřejné a k přijetí návrhu postačuje většina přítomných členů.
• pro 12, zdržel se 0, proti 0
Zpráva o činnosti, výsledky hospodaření, návrh rozpočtu na rok 2020 byli odsouhlaseny Členskou schůzí.
7. V sedmém bodě předseda předložil k diskuzi návrh na úpravu Stanov FCR, a to zejména ve třech bodech.
Navrhl zrušit provozní dobu kanceláře FCR, zkrátit délku historie u podmínek nových členů a zapracovat
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členský a partnerský předpis do stanov FCR. Tyto již schválené přepisy reflektují rozdělení členství i
partnerství do několika kategorií. Návrh změn Stanov mají členové k dispozici.
Následně nechal předseda hlasovat o schválení změny Stanov FCR, s tím, že upozornil, že hlasování bude
veřejné a k přijetí návrhu postačuje většina přítomných členů.
• pro 12, zdržel se 0, proti 0
Úprava Stanov v navrhovaném znění byla odsouhlasena Členskou schůzí.
8. V osmém bodě předseda upozornil na další vývoj projektu Vzdělávání v cestovním ruchu, který realizuje
agentura CzechToursim. Opětovně připomněl, že projekt o celkové výši cca 88mil. Kč je v rámci vzdělávání
rozdělen na dva hlavní parametry vzdělávání, a to na soft a hard skills. V rámci soft skills agentura CzT
napřímo zajišťuje lektory v rámci DPP a DPČ. Druhé hard skills, které jsou rozděleny do několika modulů, a
to na základě šetření FCR, mají být soutěženy v rámci veřejné zakázky. Současně mají být v rámci nadlimitní
veřejné zakázky soutěženy prostory, catering apod. pro vzdělávací aktivity v rámci soft skills.
Na základě předběžného oznámení k veřejné zakázce na Věstníku veřejných zakázek bylo zjištěno, že je
připravována jedna veřejná zakázka v ceně 32 614 603.00 CZK bez DPH. Tato zakázka je rozdělena do
několika modulů, Přičemž více jak 8 887 190.00 CZK bez DPH je přiřazeno ve zkratce k zajištění pronájmu
školících prostor a cateringu pro účastníky u vzdělávání mimo tyto moduly. Zbylá částka je dána na
vzdělávací moduly, jejichž předmětem částí této veřejné zakázky je: zajištění a pronájem školících prostor,
občerstvení, techniky, materiálního zajištění kurzu (spotřební materiál v rámci praktických dovedností).
Spolu s výběrem speciálních pracovišť souvisí i zajištění vzdělávacích aktivit, což je zajištění lektorů, jejich
odměňování a tvorba školicích materiálů včetně autorských práv. Dílčí moduly jsou:
• Zajištění školících prostor, služeb s tím spojených a vzdělávacích aktivit v rámci projektu OPZ
„Vzdělávání v cestovním ruchu“ – Vzdělávací modul Ubytování - 5 320 847,-Kč bez DPH
• Zajištění školících prostor, služeb s tím spojených a vzdělávacích aktivit v rámci projektu OPZ
„Vzdělávání v cestovním ruchu“ – Vzdělávací modul Stravování – 8 059 029,00,-Kč bez DPH
• Zajištění školících prostor, služeb s tím spojených a vzdělávacích aktivit v rámci projektu OPZ
„Vzdělávání v cestovním ruchu“ – Vzdělávací modul Cestovní kanceláře a agentury – 2 106 479,00,Kč bez DPH
• Zajištění školících prostor, služeb s tím spojených a vzdělávacích aktivit v rámci projektu OPZ
„Vzdělávání v cestovním ruchu“ – Vzdělávací modul Aktivní a venkovský turismus – 1 472 992,00 Kč
bez DPH
• Zajištění školících prostor, služeb s tím spojených a vzdělávacích aktivit v rámci projektu OPZ
„Vzdělávání v cestovním ruchu“ – Vzdělávací modul Lázeňské služby, wellness a fitness - 4 422
744,00 Kč bez DPH.
• Zajištění školících prostor, služeb s tím spojených a vzdělávacích aktivit v rámci projektu OPZ
„Vzdělávání v cestovním ruchu“ – Vzdělávací modul Turistická informační centra, Průvodcovská
činnost – 2 345 322,00Kč bez DPH.
Úkol: Na základě diskuze mezi členy a partnery a s ohledem na námi realizované šetření FCR vysloví FCR
odpovědným zástupcům agentury CzT obavu s takto zveřejněnými údaji, zejména i s navrhovanými
finančními částkami v jednotlivých modulech. Navrhované oznámení profesního vzdělávání zaměstnanců
v oboru cestovního ruchu v regionech vzbuzuje nedůvěru ze strany profesních sdružení, a to navíc
s ohledem na celkovou částku projektu, který je realizován za podpory Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Zveřejněné
oznámení zcela neodpovídá potřebám šetření mezi podnikateli v oblasti cestovního ruchu. Navíc vzbuzuje
mezi odborníky nedůvěru, že takto nastavený projekt poškodí pracně a léta budovanou image ke vzdělávání
v našem oboru. Realizace: Martina Košlíková, Viliam Sivek.
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9. V devátém bodě předseda informoval o jednáních FCR, kterých se zástupci FCR účastní, a to v rámci Komise
Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch, Pracovní skupiny NM, Legislativní rady MSP, apod. Vyjádřil také
obavu, že Komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch nemá zcela efektivní dopad v rámci Asociace
krajů.
Upozornil také na probíhají jednání o nastavení nových pravidel IROP II. V této věci se sešel předseda se
zástupci MMR, zejména pro nastavení veřejné podpory. Úkol: Po diskuzi byl podpořen 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.
Následně informoval o program TAK v rámci MPO, kde je možné dát návrhy v programu „Digitalizace a
technologie“ pro cestovní ruch.
Posléze informoval o návrhu poslanců ke snížení limitu vratky DPH ze současných 2000,-Kč na 1500,-Kč. FCR
v této věci poslalo podpůrný dopis, a to i na AMSP. V současné době je návrh zákona v rámci Organizačního
výboru. Nicméně vláda vydala negativní stanovisko.
10. V desátém bodě vyzval předseda Stanislava Volemana k podání aktuálního stavu nad úpravou
průvodcovské činnosti. Ten na úvod poděkoval FCR, ACK ČR – zejména Michalovi Veberovi, za podporu
legislativní úpravy. V současné době je bohužel předložen návrh dvou průkazů, jeden pro nekvalifikovaného
průvodce, druhý pro kvalifikovaného průvodce, za registrační poplatek 1 000,-Kč. Tato úprava prošla 3.
čtením v PS, nyní je snaha vrátit zpátky návrh na 1 průkaz pro kvalifikovaného průvodce v Senátu. Nicméně
je obava, že případnou změnu neodhlasuje poté většina v Poslanecké sněmovně.
11. V jedenáctém bodě Pavel Hlaváč informoval o výstavě a vernisáži ve foyer v Poslanecké sněmovně od 30.
března 2020. Nabízí prostor i pro FCR. Bližší podklady pošle na základě schůzky v PSP do konce ledna 2020.
Současně poděkoval za partnerství v rámci Turistpropag 2020, kde FCR předá cenu FCR výhercům ve
vybrané kategorii.
12. Ve dvanáctém bodě Vratislav Chvátal upozornil na první pěší turistickou trasu v ČR, která získala
evropskou certifikaci. Pěší stezka údolím Lužnice z Plané nad Lužnicí přes Tábor a Bechyni do Týna nad
Vltavou byla dne 4. prosince 2019 na městském úřadu v Táboře slavnostně vyhlášena jako certifikovaná
trasa podle certifikace „Leading Quality Trails Best of Europe“. Jde o první stezku v ČR, která se tímto
oceněním může pochlubit. Pěší trasa měří 55 km a zařadila se mezi 19 tras v Evropě, které tento certifikát
obdržely. Celá tisková zpráva je součástí přílohy zápisu. Předseda FCR pogratuloval k úspěchu KČT a
popřál pěší turistické trase hodně spokojených turistů.
13. Ve třináctém bodě Bohumil Starý informoval o problematice místních poplatků, jejichž legislativní úprava
vstoupila v platnost od nového roku 2020. Maximální výše je nastavena na 21,-Kč za noc/osobu. Většina
obcí navýšila tento poplatek na maximální výši. Potřeba vypracovat přehled poplatků, ne všechny obce o
změně zákona vědí.
14. Ve čtrnáctém bodě Martina Košlíková upozornila na připravovanou členskou schůzi na veletrhu Holiday
World, který se nově uskuteční v Letňanech. Ta se koná v pátek 14. února 2020 cca od 10 hodin. Pozvánka
bude členům zaslána. Dále opětovně pozvala členy a jejich členské organizace na konferenci, kterou FCR
pořádá – Závěrečná fáze EET v cestovním ruchu, a to ve spolupráci s MF a GFŘ. Konference se koná dne
13. února 2020 od 13 do 15 hodin v Kongresovém sále. Zájemci po potvrzení registrace dostanou i
vstupenku na den konání veletrhu zdarma. Vyzvala dále členy, ať nejpozději do čtvrtka 23. ledna 2020
posílají tematické otázky z jejich oblasti v rámci EET tak, aby bylo předáno na MF a GFŘ.
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Viliam Sivek
Předseda členské schůze
Martina Košlíková
Zapisovatel
Zdenka Nosková
Ověřovatel zápisu
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