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ZÁPIS Z  ČLENSKÉ  SCHŮZE SPOLK U 

FÓRUM CESTOVNÍHO RUC HU, Z.  S.  

Konané dne 22. dubna 2016 od 10 hodin na adrese Výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad 

Labem 

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, Martin Plachý, Pavel Hlaváč, Michal Lollok, Bohumil Starý, Martin Písař, Stanislav 

Voleman, Eva Mištinova, Michal Vávra, Kamil Schaumann, Zdenka Nosková. 

Omluveni: Jakub Juračka, Pavel Košnar.  

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: 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 10, zdržel se 0, proti 0 

- skrutátor: Pavel Hlaváč pro 9, zdržel se 1, proti 0 

- ověřovatelé zápisu: Kamil Schaumann pro 9, zdržel se 1, proti 0 

2. V rámci druhého bodu jednání byl představen nový člen Fóra cestovního ruchu – Svaz venkovské turistiky, 

zastoupený Zdenkou Noskovou.  

3. V rámci třetího bodu jednání proběhla kontrola úkolů z předešlé členské schůze 

a) prováděcí členský a partnerský předpis – úkol byl dopracován v rámci členské schůze 

i. Členský předpis – bude obsahovat kategorie: řádný člen, člen aspirant a čestný člen. 

Přičemž člen aspirant a čestný člen nemá volební hlas a nemůže být volen do orgánů 

FCER. Má právo používat logo a vyjadřovat se. Čestný člen je zbaven povinnosti platit 

členský příspěvek. 

ii. Partnerský předpis – bude obsahovat kategorie mediální partner, partner, generální 

partner a strategický partner.  

   Mediální partner 

a) aktivně propaguje a poskytuje mediální prostor FCR 

b) podporuje a podílí se na plnění účelu čl. 2 stanov FCR 

c) smí používat logo FCR s označením mediální partner 

d) je prezentován na webovém rozhraní FCR 

e) zástupci organizace nemůžou být voleni do struktur Fóra CR 

f) organizace je osvobozena od úhrady členského příspěvku 

Partner a generální partner:  

a) podporuje a podílí se na plnění účelu čl. 2 stanov FCR 

b) smí používat logo FCR s označením generální partner 

c) může být přítomen na jednání členské schůze na pozvání 

d) organizace má poradní slovo, ale nemůže hlasovat 

e) je prezentován členy FCR členům jejich sdružení 

f) je prezentován na webovém rozhraní FCR 
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g) zástupci organizace nemůžou být voleni do struktur Fóra CR 

h) partnerství je uzavíráno na dobu jednoho roku od uzavření partnerství 

i) výše partnerského příspěvku je smluvní rozhodnutím výboru FCR 

Strategický partner: 

a) podporuje a podílí se na plnění účelu čl.2 stanov FCR 

b) smí používat logo FCR s označením strategický partner 

c) na pozvání může být přítomen na jednání výboru, členské schůze či pracovních skupin  

d) organizace má poradní slovo, ale nemůže hlasovat 

e) je prezentován na webovém rozhraní FCR 

f) zástupci organizace nemůžou být voleni do struktur Fóra CR 

g) organizace je osvobozena od úhrady partnerského příspěvku 

Pověřen: Michal Lollok pro zapracování, Martina Košlíková k rozeslání předpisů k odhlasování per 

rollam.  

b) registrace značky Fórum CR u Úřadu pro ochranu osobních údajů – úkol trvá. 

c) připomínek k zákonu č. 159/1999 týkající se oblasti Horské služby – úkol trvá. Pověřen: Michal Lollok 

d) zpracovat návrh rozpočtu – úkol trvá, bude zaslán členům do konce dubna 2016. Pověřen Pavel Hlaváč 

a Martina Košlíková. 

e) Komunikační strategie Fóra cestovního ruchu – úkol trvá. Bude zaslána členům do 6. května 2016. 

Pověřena Eva Mištinová. 

f) Podklady pro Krajské volby – úkol splněn. 

4. V rámci čtvrtého bodu schůze předseda informoval o schůzce, kterou svolala paní náměstkyně na 6. 

dubna 2016 k Českému systému kvality služeb (ČSKS). Dílčí informace k ČSKS, včetně jeho současného 

vývoje, představila Martina Košlíková.  Členové odhlasovali per rollam vystavenou objednávku agentury 

CzechTourism na: Zajištění odborného poradenství v systému Český systém kvality služeb v 

překlenovacím období ve sjednaném rozsahu 75 hodin expertů Fóra cestovního ruchu 

za finanční částku 100 000,-Kč bez DPH. FCR důrazně upozorňuje na současnou činnost ČSKS a nepřebírá 

přijetím objednávky odpovědnost za indikátory projektu NSKS. Pavel Hlaváč ověří nutnost zřízení 

živnostenského oprávnění. Následně bude odpovězeno agentuře CzT. 

5. Předseda v pátém bodě schůze informoval o návrhu ze strany Ministerstva dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja Slovenskéj republiky k využití zkušeností členů Fóra cestovního ruchu při zavádění 

systému kvality služeb na Slovensku. 

6. Předseda informoval členy o schůzi Rady pro strategii, poradního orgánu agentury CzechTourism, která 

proběhla 14. března 2016. Zápis členům bude zaslán. 

V rámci zmíněného bodu byla vedena diskuse, kdy většina přítomných členů si stěžovala na přístup 

agentury CzechTourism, a to zejména na styl komunikace, pozdní předávání informací, neodborné vedení 

a nedostatečnou provázanost s odbornou veřejností ve směřování kampaní. Rozebírána byla také 

nedostatečná forma prezentace Karla IV. 

7. Předseda informoval o Memorandech o spolupráci s FCR. 

Memorandum bylo podepsáno s Asociací krajů ČR 19. února 2016 ve Španělském sále během 25. veletrhu 

cestovního ruchu Holiday World. 

Plánovaný podpis Memoranda o spolupráci se sdružením Národní sítí místních akčních skupin ČR 

proběhne slavnostně v rámci právě pořádaného veletrhu Regiony ČR dne 22. dubna 2016 v 13 hodin na 

stánku Středočeského kraje.  

8. V rámci osmého bodu členské schůze předseda informoval o zpracovaných připomínkách ke Konceptu 

podpory MMR. Materiál byl zaslán na MMR k rukám paní náměstkyně Kláry Dostálové. Přítomní vyjádřili 

obavy z uvedeného materiálu, který zaslalo OCR.  

Bude zpracován dopis k požádání MMR o harmonogram prací na zmíněném konceptu. Úkolem pověřena 

Martina Košlíková a Pavel Hlaváč. 
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9. V rámci devátého bodu předseda upozornil na informace, které pronikají přes média o chystané novele 

zákoníku práce připravované Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

Po diskuzi členská schůze jednomyslně odhlasovala prohlášení FCR k novele zákoníku práce, v němž 

kategoricky odmítá připravované změny, např. v oblasti nemocenské. 

Členská schůze pověřila Martina Plachého ke zpracování prohlášení, a to do 25. dubna 2016. 

10. V rámci desátého bodu členské schůze FCR byla pověřena předsedou Martina Košlíková správou FB 

profilu Fóra cestovního ruchu.  Je odpovědná za zveřejňování příspěvků na profilu.  

11. V rámci předposledního bodu jednání předseda vyzval členy k prezentaci jejich poznatků. Do diskuze 

a návrhům se připojili: 

a) Martin Plachý, který v úvodu poděkoval za činnost předsedovi FCR a vyzval k profesionalizaci FCR. 

b) Martin Písař informoval o programu k NNO z MMR. 

c) Pavel Hlaváč představil potenciálního člena Asociaci charterových plavidel. Martina Košlíková byla 

pověřena zasláním přihlášky a informací o FCR. 

d) Michal Lollok představil Asociaci hostelů. Martina Košlíková byla pověřena zasláním přihlášky a 

informací o FCR. 

e) Michal Lollok upozornil, že někteří členové nemají logo a krátké představení FCR na portále. 

Členové si odsouhlasili opravení výše uvedeného. 

f) Viliam Sivek představil Asociaci kuchařů a cukrářů. Martina Košlíková byla pověřena zasláním 

přihlášky a informací o FCR. 

g) Viliam Sivek projednal možnosti spolupráce se SOCR. 

h) Viliam Sivek představil možnost stánků pro neziskové organizace v rámci veletrhů. 

i) Pavel Hlaváč informoval členy o konané soutěži Tourist Propag.  

 

Přílohy: listina přítomných 

 

Viliam Sivek 

  Předseda členské schůze

 

Martina Košlíková 

Zapisovatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamil Schaumann 

Ověřovatel 

       25. dubna 2016  



Stránka 4 z 4 
 

 


