
Zápis ze sněmu Asociace průvodců ČR konaného dne 26. 3. 2018 

v zasedacím sále Magistrátu hlavního města Prahy 

Přítomno 90 členů Asociace průvodců ČR a 12 hostů. 

Sněm zahájil v 15:05 Miroslav Prokeš, který poděkoval za záštitu prvnímu náměstkovi 

primátorky Hlavního města Prahy, panu Petru Dolínkovi a radnímu ing. Janu Wolfovi. Ing. 

Wolf osobně pozdravil průvodce a podpořil jejich snahu o přesun živnosti průvodce 

cestovního ruchu do živnosti vázané a zmínil zákonodárnou snahu Hlavního města Prahy o 

změnu zákona. 

 

Poté sněm jednomyslně schválil program: 

1. Volba pracovních komisí 

2. Vystoupení hostů 

3. Zpráva o činnosti 

4. Zpráva o hospodaření 

5. Zpráva kontrolní komise 

6. Volby do výboru, kontrolní a rozhodčí komise 

7. Různé 

 

1. Návrh na složení mandátové a volební komise ve složení Zýková, Tuček a Fischer byl 

schválen jednomyslně, návrh na složení návrhové komise ve složení Adámek, Žáková 

a Vocetková byl také schválen jednomyslně, účastníci sněmu rovněž jednomyslně 

schválili jako předsedajícího Prokeše, jenž jmenoval Adámka zapisovatelem. 

2. a) Jako první host vystoupil zástupce rakouských a německých průvodců Sebastian 

Frankenberger – upozornil na velké rozdíly mezi situací průvodců CR v Rakousku a 

v Německu, zatímco v Rakousku je tato činnost přísně regulovaná, v Německu nejsou 

na průvodce CR žádné kvalifikační požadavky, od toho se odvíjí celková situace 

v cestovním ruchu v uvedených zemích. 

b) Dále vystoupil zástupce slovenských průvodců Marián Bilačič, ten seznámil 

účastníky sněmu s pravidly na Slovensku, činnost průvodce CR je zde regulovaná, 

kvalifikovaní průvodci z ostatních členských států EU však v režimu dočasného 

přeshraničního poskytování služeb nemusí svou činnost ohlašovat. 

c) Členy Asociace průvodců ČR pozdravil a podpořil ve snaze o převedení na vázanou 

živnost i předseda Fóra CR, pan Viliam Sivek, poradce ministryně pro místní rozvoj. 

d) Krátkou prezentaci přednesli  zástupci sponzorů, především za hlavního sponzora 

firmu Sklárny Rückl - Nižbor vystoupil pan Červinka, dále zástupce Muzea optických 

iluzí, který pozval všechny průvodce na prohlídku muzea. 

e) JUDr. Eva Novaková,  ředitelka Živnostenského odboru Magistrátu hlavního města 

Prahy,  doplnila zprávu pana radního Wolfa o konkrétní návrh změny Živnostenského 

zákona. 

f) Nakonec  vystoupili další zástupci sponzorů – Muzea Karla Zemana a Fashion arény. 



g) V rámci diskuse vystoupil předseda AP ČR PhDr. Voleman, který vyzval členy AP,    

aby využili příležitosti a oslovili přítomné hosty. Dále upozornil na zdlouhavý proces 

přijímání zákonů a popsal celkovou situaci v cestovním ruchu v ČR. Vyslovil svůj  

názor, že nesdílí optimismus některých hostů a členů, a že se obává o budoucnost 

několikrát zmíněné novely Živnostenského zákona. 

 h) Dále v diskusi vystoupil ing. Dickelt z Ministerstva pro místní rozvoj, jenž 

podporuje regulaci činnosti průvodce CR a intenzivně spolupracuje s Magistrátem 

Hlavního města Prahy. 

3. Zprávu o činnosti Asociace průvodců ČR od minulého sněmu obdrželi všichni účastníci 

v písemné podobě, S. Voleman ji ve svém krátkém vystoupení okomentoval. 

4. Zprávu o hospodaření přečetla M. Haazová, která podrobně seznámila účastníky 

sněmu s příjmy a výdaji AP ČR v roce 2017. 

5. Zprávu kontrolní komise přednesl její předseda ing. Tuček, ve svém příspěvku 

zdůraznil, že veškeré doklady jsou vedeny správně a že díky úspěšnějšími vybírání 

členských příspěvků je AP ČR likvidní a schopná plnit své závazky. 

6. a) Dr. Zýková z mandátové komise oficiálně oznámila, že je v sále přítomno 90 členů, 

kteří mají právo volit do orgánů AP ČR. 

b) Dále seznámila členy se seznamem kandidátů do výboru AP ČR: Stanislav Voleman, 

Marina Sedláková, Martin Adámek, Miroslava Haazová, Miroslav Prokeš, Patricie 

Kraftová, Olga Žáková, Jana Zýková, Dagmar Marková, Jana Martínková, Eva 

Vondrusová. Výbor byl zvolen jednomyslně. 

c) Do Rozhodčí komise kandidovali:  Hubert Palán, Eva Petřikovová a Eva Střílková,  

do Kontrolní komise Jiří Tuček, Olga Šmídová a Michaela Harvanová. Rozhodčí komise 

byla schválena jednomyslně; při volbě kontrolní komise se jeden člen zdržel. 

       7.  a) V bodě Různé vystoupila K. Šamajová, která vyzdvihla certifikované školení o       
            Santinim v Olomouci a pozvala průvodce do Přeštic. 
            b) V dalším příspěvku Hubert Palán pozval průvodce na pravidelná klubová setkání     
            vždy první středu v měsíci od 18:30. 
 
Usnesení sněmu: 

Sněm Asociace průvodců ČR konaný dne 26.3.2018 v Praze 

schvaluje zprávu o činnosti Asociace průvodců ČR za období od 8. 11. 2017 do 25. 3. 2018  

a zprávu o hospodaření za rok 2017, 

bere na vědomí vystoupení hostů,  

ukládá výboru dále pokračovat v úsilí o úpravu průvodcovské činnosti a její převedení na 

živnost vázanou, 

zvolil nový výbor ve složení Voleman, Sedláková, Adámek, Haazová, Zýková, Žáková, 

Marková, Kraftová, Prokeš, Vondrusová a Martínková, revizní komisi ve složení Palán, 

Petřikovová a Střílková a kontrolní komisi ve složení Tuček, Šmídová a Harvanová. 

Usnesení bylo přijato jednomyslně.  Sněm skončil v 17:40.                                                                                                  

                                                                                                                            Zapsal:  Martin Adámek 


