Z ÁP IS Z Č L EN S K É S C H Ů Z E S P O L KU
F Ó RU M C ES T O V NÍH O RU C H U , Z . S .
Konané dne 2. září 2020 od 10:00 hodin v Hotelu Kampa Všehrdova 450, 118
00 Malá Strana, Praha.
Přítomní (členové): Viliam Sivek(Forum cestovního ruchu), Martin Plachý (Svaz léčebných lázní), Vladimír Dolejš
(Asociace cestovních kanceláří ČR), Stanislav Voleman (Asociace průvodců), Jakub Juračka (Asociace lanové
dopravy), Jitka Lučanová (Asociace turistických informačních center), Michal Lollok (Český spolek horských
průvodců), Kamil Schaumann (Klastr cestovního ruchu), Pavel Košnar (Asociace bazénů a saun ČR), Zdenka Nosková
(Svaz venkovské turistiky a agroturistiky), Jaromír Polášek (Asociace organizací cestovního ruchu ČR), Petr Hrubec
(Klub českých turistů), Ladislav J. Janků (Eduski Česká republika).
FCR: Pavel Hlaváč (účetní FCR), Martina Košlíková (tajemnice FCR).
Přítomní (partneři): Eva Svobodová (generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR),
Klára Dvořáková (Holubová advokáti), Nora Dolanská (Metropolitní univerzita Praha), Josef Abrhám (Metropolitní
univerzita Praha), Luděk Kühr (Alpdest), Martin Přívětivý (ABF), Veronika Vaňousová (ABF), Patrik Jakl (Horská
služba).
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 z přítomných členů se nikdo nevzdálí v průběhu jednotlivých hlasování. Přítomní byli seznámeni
s programem, dle kterého bude probíhat jednání v rámci oficiální pozvánky.
1. V rámci dalšího bodu jednání navrhl zvolit následující orgány členské schůze
- zapisovatel: Martina Košlíková
- skrutátor: Pavel Košnar
- 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: Pavel Košnar pro 11, zdržel se 1, proti 0
- ověřovatelé zápisu: Zdenka Nosková pro 11, zdržel se 1, proti 0
2. V dalším bodě jednání předseda upozornil na úpravu programu Členské schůze a zařazení tří bodů do
programu schůze, a to:
• Schválení účetní závěrky spolku za rok 2019
• Úprava Stanov spolku
• Volba orgánů spolku
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 změna programu byla přijata takto:
-

Schválení účetní závěrky spolku za rok 2019: pro 12, zdržel se 0, proti 0
Úprava Stanov spolku: pro 12, zdržel se 0, proti 0
Volba orgánů spolku: pro 12, zdržel se 0, proti 0
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3. Ve třetím bodě předseda přivítal nového partnera: AK Holubová a vyzval Kláru Dvořákovou úvodnímu slovu
a představení organizace, kterou zastupuje.
Následně informoval o nově předložené přihlášce Asociace prádelen a čistíren.
Po diskuzi vzešel protinávrh na strategické partnerství, o kterém nechal předseda hlasovat s tím, že
upozornil, že hlasování bude veřejné a k přijetí návrhu postačuje většina přítomných členů.
Po sečtení hlasů vyhlásil výsledky hlasování s tím, že Asociace prádelen a čistíren bude přijata jako
strategický partner FCR:
-

Přijetí za strategické partnerství APaČ takto: pro 12, zdržel se 0, proti 0

Poté informoval o připravovaném memorandu s Unií horských povolání ČR, na základě diskuze byl vznesen
protinávrh na přijetí Unie jako aspirantské členství.
Po té předseda nechal o návrhu hlasovat s tím, že upozornil, že hlasování bude veřejné a k přijetí návrhu
postačuje většina přítomných členů.
Po sečtení hlasů vyhlásil výsledky hlasování s tím, že Unie horských povolání ČR byla přijata jako
aspirantské členství takto:
Přijetí za aspirantské členství Unii horských povolání ČR: pro 11, zdržel se 1, proti 0
Následně předseda informoval o nové organizaci STO ČR (Tomáš Rak, Jaroslav Krejčí). Organizace má volně
navázat na ATUR.
4. Ve čtvrtém bodě předseda přistoupil ke kontrole úkolů z poslední Členské schůze FCR, která se uskutečnila
v únoru 2020 v rámci veletrhu Holiday World. Mezi úkoly patřilo:
• Dopis na MMR a Řídící orgán ve věci nastavení adekvátní veřejné podpory v oblasti cestovního
ruchu – téma otevřeno i s ohledem na podporu lázeňských voucherů. Úkol stále trvá. Pověřen
Viliam Sivek a Jaromír Polášek.
• Úprava Stanov spolku. V únoru 2020 v rámci Členské schůzce FCR byla odsouhlasena dílčí úprava
Stanov spolku. Nyní bude s ohledem na úpravu programu hlasováno o další úpravě Stanov.
• Vstup FCR do digitálního HUB 4.0. FCR odsouhlasilo vstupní poplatek 10.000,- Kč.
5. V pátém bodě předseda informoval o činnosti FCR za uplynulé období s ohledem na pandemii COVID-19
s dopady na cestovní ruch.
Ve svém projevu zmínil mj. Záchranné plány cestovního ruchu, jednání na výborech a podvýborech pro
cestovní ruch v Poslanecké sněmovně, členství v krizovém štábu vlády ČR při MPO, jednání s premiérem
vlády, prezidentem České republiky, připomínkování Krizového plánu cestovního ruchu MMR, které vzniklo
na základě Záchranného plánu FCR, připomínkování zákonů a vyhlášek v rámci Legislativní rady AMSP, a to
včetně aktuálních připomínek k programu zaměstnanosti.
Ale také modernizaci webového portálu FCR, podporu aktivity Podporuj Česko.
V rámci této činnosti se FCR podařilo prosadit například podpora nájemného, podpora zaměstnanců
(program antivirus) a OSVČ, přijetí voucherů do lázní, částečné snížení DPH na služby v cestovním ruchu,
dále pak práci na programu k podpoře ubytování pro HUZ (covid-ubytování). Ve své činnosti také podpořilo
tzv. lex voucher.
Ve svém projevu také poděkoval všem aktivním členům, zejména Martinovi Plachému, Jakubovi Juračkovi,
Vladimíru Dolejšovi, Zdeně Noskové, Kamilovi Schaumannovi a Jaromírovi Poláškovi, za aktivitu během této
doby a i ostatní vyzval k většímu zapojení.
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6. V šestém bodě předseda Viliam Sivek informoval o problematice názvu spolku, který je nyní po dohodě
zapůjčen od agentury CzechTourism k využívání. Dlouhodobě je tato situace neudržitelná. Název spolku
v současné době nevystihuje jeho poslání a činnost. Navíc pro komunikaci s laickou i odbornou veřejností
je název nevyhovující. Po diskuzi Výboru FCR byla proto navržena diskuze nad úpravou názvu spolku.
Po vzájemné diskuzi byl Členskou schůzí pověřen Výbor FCR, který je oprávněný jednat v úpravě názvu.
7. V sedmém bodě předseda spolu s místopředsedou Martinem Plachým upozornili na potřebu mediální
prezentace FCR, kdy odpracované úsilí není prozatím dostatečně prezentováno vůči odborné veřejnosti. Po
diskuzi výboru byla odsouhlasena navržená firma STANCE, která zajistí PR zastoupení FCR. Předseda po
odsouhlasení Výboru FCR zaslal firmě Stance objednávku na 6 měsíců za cenu 18.000,-Kč bez DPH/měsíc.
STANCE bude prioritně prezentovat činnost FCR a centrální témata cestovního ruchu, postupně budou
prezentována i témata jednotlivých členů FCR.
PR zastoupení je v oblasti centrálních témat, ale i postupné prezentaci členů.
Pro efektivní PR a spolupráci se STANCE je potřeba definovat 10 věcí/pádů CR, a to k hlavní propagaci
v oblasti cestovního ruchu. Tyto témata je potřeba nejpozději do 7. září 2020 zaslat na email
předsedy/sekretariátu.
Jednotlivé návrhy budou Výborem prodiskutovány a zaslány členům.

8. V osmém bodě předseda vyzval Pavla Hlaváče k prezentaci účetní závěrky FCR za rok 2019. Ten informoval
o podání daně z příjmu právnických osob za spolek a také o zůstatku na účtu k 31. prosinci 2019, a to včetně
stavu pokladny spolku.
Po té předseda nechal o účetní závěrce spolku hlasovat s tím, že upozornil, že hlasování bude veřejné a k
přijetí návrhu postačuje většina přítomných členů.
Po sečtení hlasů vyhlásil výsledky hlasování s tím, že Účetní závěrka za rok 2019 byla přijata takto:
Přijetí účetní závěrky za rok 2019: pro 12, zdržel se 0, proti 0
9. V devátém bodě předseda přistoupil k projednání a změně Stanov Fóra cestovního ruchu, z.s.
Ve stanovách bylo dle Členské schůze ze dne 16. ledna 2020 upraveno:
o
zrušení provozní doby kanceláře FCR, zkrácení délky historie u podmínek nových členů a
zapracování členského a partnerského předpisu do stanov FCR. Tyto již schválené přepisy
reflektují rozdělení členství i partnerství do několika kategorií.
Nyní je navrženo:
o Přejmenovat orgán předsedy a místopředsedů na orgán prezidenta a viceprezidenty.
o Rozšířit post viceprezidentů ze dvou na tři posty.
o Zahrnout do účelu spolku stanov vzdělávací činnost.
Následně vyzval členy k hlasování o výše uvedených změnách Stanov Fóra cestovního ruchu, z.s. Po té
dodal, že hlasování bude veřejné a k přijetí návrhu postačuje většina přítomných členů.
Po sečtení hlasů vyhlásil výsledky s tím, že úprava Stanov spolku byla přijata takto:
- Přijetí účetní změny Stanov spolku: pro 12, zdržel se 0, proti 0.
Stanovy podepíše nově zvolený Výbor FCR.
10. V desátém bodě vyzval předseda v souladu s upravenými Stanovami spolku k volbám Výboru FCR.
a) volba členů Výboru FCR
Kandidátem jsou řádní členové Fóra cestovního ruchu,z.s.. Hlasovat má právo všech 15 členů. Přítomno na
Členské schůzi 12.
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Prvních pět kandidátů s největším počtem hlasů je zvoleno členem výboru.
V tajné volbě hlasovalo 12 členů z 15.
Kandidáti:
•
Viliam Sivek
11 hlasů
•
Martin Plachý
11 hlasů
•
Stanislav Voleman
0 hlasů
•
Jakub Juračka
10 hlasů
•
Jitka Lučanová
0 hlasů
•
Bohumil Starý
0 hlasů
•
Michal Lollok
5 hlasů
•
Ladislav Janků
0 hlasů
•
Michal Vávra
0 hlasů
•
Kamil Schaumann
10 hlasů
•
Pavel Košnar
1 hlas
•
Zdenka Nosková
2 hlasy
•
Miroslav Kubec
0 hlasů
•
Vratislav Chvátal
0 hlasů
•
Jaromír Polášek
10 hlasů
Po sečtení hlasů byly vyhlášeny výsledky s tím, že byl do výboru zvolen:
•
Viliam Sivek (ACK ČR)
•
Martin Plachý (SLL)
•
Jakub Juračka (ALDR)
•
Jaromír Polášek (AOCR)
•
Kamil Schaumann (Klastr)
b) Volby prezidenta spolku
Kandidátem jsou nově zvolení členové výboru. Hlasovat má právo všech 12 přítomných členů z 15.
Kandidát s největším počtem hlasů je zvolen prezidentem spolku.
Ve volbě hlasovalo 12 členů z 15.
Kandidáti:
•
Viliam Sivek (ACK ČR)
11 hlasů
•
Martin Plachý (SLL)
0 hlasů
•
Jakub Juračka (ALDR)
0 hlasů
•
Jaromír Polášek (AOCR)
0 hlasů
•
Kamil Schaumann (Klastr)
0 hlasů
Navrhovaný kandidát se hlasování zdržel.
Po sečtení hlasů byly vyhlášeny výsledky s tím, že byl zvolen prezidentem:
•
Viliam Sivek
c) Volby viceprezidentů spolku Výborem FCR
Kandidátem jsou členové výboru, kteří si ze svého středu volí tři viceprezidenty.
Ve volbě hlasovalo 5 nově zvolených členů Výboru FCR.
Kandidáti:
•
Martin Plachý (SLL)
4 hlasy
•
Jakub Juračka (ALDR)
4 hlasy
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•
Jaromír Polášek
4 hlasů
•
Kamil Schaumann (Klastr)
0 hlasů
Navrhovaní kandidáti se při volbě zdrželi hlasování.
Po sečtení hlasů byly vyhlášeny výsledky s tím, že viceprezidenty byli zvoleni:
•
Jakub Juračka
•
Martin Plachý
•
Jaromír Polášek
11. Posléze předseda přistoupil k dalším bodům v programu. Informoval o nabídce Hospodářské komory pro
členství FCR. Po diskuzi, kdy část členské základny upozornila na problematiku členství FCR v Hospodářské
komoře, Členská schůze odsouhlasila pověření Výboru FCR, který zjistí případné podmínky vstupu FCR do
Hospodářské komory.
12. Ve dvanáctém bodě předseda otevřel diskuzi na téma MMR a CzechTourism. Z diskuze členské základny
vyplynula nespokojenost s agenturou CzechTourism a MMR ve věci podpory cestovního ruchu. Jednotliví
členové upozornili na skutečnost, že není svolávána Strategická rada agentury CzechTourism, je málo
podkladových informacích ohledně marketingové strategie a rozpočtu agentury CzechTourism na rok 2020
a časté personální změny v agentuře CzechTourism. Dále byla také diskutována veřejná zakázka Vzdělávání
v cestovním ruchu, která obsahuje mnoho nejasností a chyb.
13. Ve třináctém bodě předseda upozornil na veletrhy, které FCR zajišťuje pro své členy. Co se týče veletrhu
Holiday World a Region World, je s partnerem ABF připravována smlouva, spolupráce by měla být na stejné
úrovni jako v předchozích letech. Vyzval proto přítomné k návrhům na odbornou konferenci na veletrhu.
ABF posléze pozvalo přítomné na veletrhy, a to včetně Czech Travel Marketu, a informovali o aktuální
situaci s veletrhy.
Co se týče veletrhů v Brně, prozatím není jasná jeho podoba a forma. Mělo by dojít ke zveřejnění podoby
do konce září.
Ve věci veletrhů upozornil předseda na program MPO. Martina Košlíková byla pověřena zjištěním podmínek
pro využití dotace.
14. V dalším bodě zasedání v sekci různé předseda dále informoval o:
- Zájmu svolávat měsíční pravidelné on-line schůze členů a partnerů. Technicky zajistí Jakub Juračka,
prezident ALDR.
- Proplácet za pracovní cesty cestovné pro Martinu Košlíkovou.
- Potřebě podpory kandidáta z oblasti cestovního ruchu v Poslanecké sněmovně, proto FCR
podpořilo v kandidatuře Ladislava J. Janků.
- O problematice individuálních ubytovacích zařízení (IUZ). IUZ není v současné době nijak statisticky
řešeno a i s ohledem na úřady není jednotný postoj. FCR požádalo MMR k řešení situace. Jelikož
tento stav zapříčinil i nemožnost dosáhnout na podporu ubytování jako mají HUZ.
- V závěru bylo poděkováno Kamilovi Schaumannovi za KLASTR za materiály pro sekretariát FCR.
15. V nadcházejícím bodě vyzval předseda přítomné členy k prezentaci problematiky jejich oboru s ohledem na
covid a aktuální situaci.
- Pavel Košnar upozornil na obtížnou komunikaci s vedením MZ ČR. V současné době evidují propad
tržeb v rozmezí 40 - 60%. Pokud by došlo ještě k dalšímu omezení provozů bazénů, koupališť a
saun, s velkou pravděpodobností by došlo k významnému propouštění zaměstnanců.
- Pavel Hlaváč spolu s Jitkou Lučanovou upozornili na úpravu termínu výstavy v Poslanecké
sněmovně. Uskutečnit by se měla příští rok v březnu. FCR připraví podklady dle dohody.
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Jitka Lučanová navázala na to, že návštěvnost TIC byla do konce srpna víc jak 4 mil. návštěvníků.
Zahraničních jen něco přes 200 tis. Cca 2% TIC mají problém v této době s financováním ve vztahu
na covid.
Stanislav Voleman upozornil na stav průvodců v ČR, a to včetně uskutečněné demonstrace.
Odpovědné orgány nereagují či přeposílají na jiné orgány s tím, že pomoc je dostatečná. Stanislav
Voleman upozornil, že nyní končí odpouštění sociálního a zdravotního pojištění. Většina průvodců
je již nyní na úřadech práce. Situace se neustále zhoršuje. V incomingu není možné očekávat
změnu. Školní zájezdy a výlety jsou nyní problematické s ohledem na několikaměsíční uzavření škol.
Vladimír Dolejš potvrdil problematiku incomingu i v oblasti semaforu zemí, které znemožňuje volné
cestování. Popsal složitou situaci v CK/CA. Vyzdvihl práci MZV.
Zdenka Nosková upozornila na chybějící podklad k IUZ, roztříštěnost názorů orgánů na nařízení
vlády k uzavření ubytovacích kapacit v období pandemie u ubytování v soukromí a na připravované
kroky v oblasti statistického šetření IUZ.
Petr Hrubec informoval o pokračujícím zabírání/hrazení úseků, na nichž je značená cesta (viz
Smetanova vyhlídka). Problematika s prostupností krajiny. Nedaří se prosadit ochranu již
zavedeného turistické značení. Upozornil také na prezentaci pojmenovaných známých tras ve
spolupráci s CzechTourismem a jejich marketingové využití. Po již první certifikované trase jsou
vybrány v každém kraji další možné trasy k certifikaci. V neposlední řadě upozornil na metodiku
certifikace ubytoven.
Jaromír Polášek prezentoval výsledky sezony v některých krajích, zejména pak v Jihočeském kraji.
Dodal také informace k podzimní sezóně. Zároveň upozornil na vznikající nekoncepčnost, která
v současné době je v cestovním ruchu. Chybí zde práce a informace např. o NPPCRR.
Michal Lollok potvrdil svými podklady informace Vladimíra Dolejše a Stanislava Volemana. I v oboru
horských průvodců je neudržitelná sezona, kdy se zavírají destinace. Stále zůstává zavřena Asie a
Amerika. ČSHP se snaží v rámci možností nadále vzdělávat základnu.
Martin Plachý informoval o problému se zaměstnanci v oblasti lázeňství. Přes letní sezónu bylo
postaveno lázeňství jen na domácím cestovním ruchu a na klientech dle lékařské péče. Nicméně
stále není a nebude ani na podzim zahraniční klientela. Velký problém pro západní Čechy.

Viliam Sivek
Prezident spolku

Martina Košlíková
Zapisovatel

Zdenka Nosková
Ověřovatel zápisu
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