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ZÁPIS Z  ČLENSKÉ  SCHŮZE SPOLK U 

FÓRUM CESTOVNÍHO RUC HU, Z.  S.  

Konané dne 14. ledna 2016 od 15 hodin na adrese Výstaviště 1, Brno 603 00 

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. 
Přítomni: Viliam Sivek, Pavel Hlaváč, Bohumil Starý, Martin Písař, Stanislav Voleman, Eva Mištinova, 
Michal Vávra, Kamil Schaumann.  
Zdůraznil, že jsou přítomni všichni členové zapsaní v listině přítomných a nikdo se nevzdálí v průběhu 
jednotlivých hlasování. Přítomní byli seznámeni s programem, dle kterého bude probíhat jednání.  
V rámci prvního bodu jednání navrhl zvolit následující orgány členské schůze 

- zapisovatel: Martina Košlíková 
- skrutátor: Pavel Hlaváč 
- ověřovatel zápisu: Michal Vávra  

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 7, zdržel se 0, proti 0 
- skrutátor: Pavel Hlaváč pro 6, zdržel se 1, proti 0 
- ověřovatelé zápisu: Michal Vávra pro 6, zdržel se 1, proti 0 

2. V rámci druhého bodu jednání proběhla kontrola úkolů z předešlé členské schůze 
a) analýza včetně statistiky členů – úkol splněn 
b) prováděcí členský předpis – úkol bude dopracován 
 Předpis bude rozdělen na dvě skupiny: 

i. Členský předpis – bude upraven pojem člen čekatel (nesplňuje prozatím podmínky stanov, 
platí polovinu členského příspěvku, nemá možnost hlasovat, jen poradní hlas, účastní se 
jednání) 

ii. Partnerský předpis – zůstane zachován mediální partner, upraví se podmínky pro 
strategického člena.  

Michal Lollok dopracuje přepisy do 22. ledna 2016 a v upravené variantě budou zaslány členům 
emailem k připomínkám a následnému odhlasování. Zejména bude odhlasována výše poplatků, 
případné zpoplatnění mediálního partnera.  

 Po úpravě mediálního partnera bude osloven Czech Travel Press (pověřen Michal Vávra). 
 Eventuelně možno kombinovat s memorandem o spolupráci s touto organizací.  
c) oslovit MMR ohledně Českého systému kvality služeb – úkol splněn. 
d) vypracovaní Statutu partnera – úkol splněn.  
e) registrovat Fórum CR u Úřadu pro ochranu osobních údajů – úkol splněn.  
f) připomínek k zákonu č. 159/1999 týkající se oblasti Horské služby – úkol trvá. 
g) zpracovat návrh rozpočtu – úkol trvá, bude zaslán členům do konce ledna 2016, v rámci úkolu 

odsouhlasena DPP pro Martinu Košlíkovou. 
h) registrace ochranné známky Fóra CR na Úřadu průmyslového vlastnictví – trvá. 

3. V rámci třetího bodu schůze předseda informoval o problematice voleb do zastupitelstev krajů. 
Z diskuze vyplynulo, že členové zašlou aktualizaci průsečíků s ohledem na kompetence krajů, a to do 12 
hodin 18. ledna 2016. 

4. Předseda informoval o Memorandech o spolupráci s FCR. 
Memorandum bylo podepsáno se Svazem měst a obcí ČR. 
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Plánovaný podpis Memoranda o spolupráci se sdružením České dědictví UNESCO a Asociace organizací CR 
v rámci veletrhu Go a RegionTour 2016 na 14. ledna 2016 od 17:00. 
Plánovaný podpis Memoranda o spolupráci s Asociací krajů ČR (veletrh Holiday World). 

5. V rámci pátého bodu členské schůze vyzval předseda pozvané hosty, pana ředitele Poláška a Moniku 
Hienlovou z Jihočeské centrály cestovního ruchu, k prezentaci Manuálu turistické oblasti Jižní Čechy a 
pověřil řízením členské schůze místopředsedu Pavla Hlaváče. Následně se z členské schůze omluvil. 
FCR považuje tento model za inspirativní, proto na závěr své schůze členové přijali návrh usnesení o 
seznámení i ostatních krajů a příslušných státních institucí se systémem organizování a financování 
cestovního ruchu v Jihočeském kraji a ustavení pracovní skupiny, která se bude zaobírat naplněním 
tohoto usnesení. Manuál navrhují členové FCR dopracovat, aby systém nebyl, pokud možno, nastaven 
pouze na lázeňských nebo rekreačních poplatcích, ale alespoň částečně zohledňoval i další měřitelná 
kritéria související s cestovním ruchem (s podmínkou zachování jejich přiměřené objektivity).  
Do 22. ledna 2016 bude zaslán členům návrh pracovní komise, která bude pověřena zpracováním 
připomínek k manuálu a bude pravidelně informovat členy FCR o postupu. 

6. V rámci šestého bodu vyzval místopředseda zástupce Národní sítě MAS, pana Václava Pošmurného a 
Bohuslavu Zemanovou, k prezentaci možné spolupráce mezi NS MAS a FCR. 
V návaznosti na diskuzi místopředseda navrhl odhlasovat uzavření Memoranda o spolupráci  
 Po sečtení hlasů vyhlásil výsledky hlasování s tím, že návrh byl přijat takto: 

- Podpis Memoranda o spolupráci s NS MAS: pro 6, zdržel se 0, proti 0 

Členská schůze pověřila Martinu Košlíkovou zpracováním návrhu Memoranda a zaslání panu 
Pošmurnému do 19. ledna 2016. 

7. V rámci sedmého bodu členské schůze FCR vyzval místopředseda k volbě člena kontrolní komise za 
Vlastimila Suchého. 
Navržen byl: Bohumil Starý 
Po sečtení hlasů vyhlásil výsledky hlasování s tím, že návrh byl přijat takto: 

- člen kontrolní komise Bohumil Starý: pro 4, zdržel se 2, proti 0 
8. V rámci osmého bodu jednání místopředseda vyzval paní Evu Mištinovou k prezentaci návrhu 

Komunikační strategie. 
Po krátké diskuzi požádal paní Evu Mištinovou o zaslání návrhu Komunikační strategie členům, které 
vyzval k zaslání případných připomínek. 

9. V rámci předposledního bodu místopředseda prezentoval dosavadní přehled hospodaření. 
x Byly vystaveny faktury členům 
x Byla uhrazena pohledávka ze strany ACK ČR 
x Ustanovení DPP za loňský rok 
x Povinné poplatky 

10. V posledním bodě jednání bylo dohodnuto zvážení členské schůze v rámci Holiday World v Praze. 
Domluvit pokud možno 1. den konání veletrhu. 
 

Přílohy: listina přítomných 
Viliam Sivek 

Předseda členské schůze

Martina Košlíková 
Zapisovatel 

 

Michal Vávra 
Ověřovatel 

        18. ledna 2016 




