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POZVÁNKA NA JARNÍ SNĚM AP
Srdečně Vás zveme na sněm Asociace průvodců ČR, který 

se bude konat pod záštitou prvního náměstka primátorky hl. 
m. Prahy Petra Dolínka ve středu 22. března 2017 od 16 do 
18 hodin ve velkém sále Nové radnice, Mariánské náměstí 
2/2, Praha 1 (vchod proti Klementinu). Nejbližší zastávka 
MHD je metro nebo tramvajová zastávka „Staroměstská“.  
Od 15:00 h bude možné vyřizovat členské záležitosti a platit příspěvky. 
Občerstvení se bude podávat před začátkem sněmu. Výbor navrhuje 
následující program: zahájení, volba pracovních komisí, vystoupení 
hostů, zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, zpráva kontrolní 
komise, doplňující volby, diskuze, různé, závěr.

S. Voleman

PředSNĚMOVNÍ PROgRAM
Opět pro vás chystáme i zajímavý program na dopoledne před 

sněmem. V rámci předsněmovního programu Vás zveme na návštěvu 
Muzea českého granátu.
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První skupinový vstup do muzea je plánován 22. 3. 2017  
v 11:00 hod a další ve 12:00. Skupiny přivítá manažerka muzea paní 
Fořtová osobně a v krátkém úvodu Vás seznámí s historií muzea. Mezi 
skupinovými vstupy je možnost vstupu i jednotlivě, je potřeba pouze 
sdělit, že jste členem APČR. Místo srazu pro skupinový vstup je 
Muzeum českého granátu Praha, Karlova 8, 110 00, Praha 1  
– Staré Město vždy ca 15 minut před plánovaným vstupem.
Jedná se o první muzeum českého granátu v Česku, které úzce 

spolupracuje se společností Český granát v Turnově, proto v případě 
zájmu bude i možnost zakoupení šperku. V muzeu najdete výstavu 
historických šperků, budete seznámeni s těžbou a zpracováním 
granátu, dále získáte informace o zjišťování pravosti granátu a jeho 
certifikaci a mnoho dalšího. S dotazy se můžete obracet na pracovníky 
muzea, kteří budou po celou dobu k dispozici. Ukončení návštěvy 
předpokládáme nejpozději v 13:30, je pouze na Vás,  kolik času budete 
prohlídce věnovat.

M. Haazová

18. ZASedÁNÍ VAlNé hROMAdy eVROPSKé fedeRAce 
ASOciAcÍ tuRiSticKých PRůVOdců (feg) A eVROPSKé 

SetKÁNÍ PRůVOdců,BRNO, 16.-20.11. 2016

Na zasedání valné hromady federace FEG, které proběhlo v listopadu 
2015 v Moskvě bylo vzhledem k politickým událostem v západní části 
Evropy hlasováním zvoleno k dalšímu zasedání město Brno. Pro naši 
organizaci, Asociaci průvodců České republiky, to byla čest, neboť 
nejenže FEG slavil 30. výročí založení, ale i naše asociace oslavila 15 let 
od svého založení.
Organizace registrací byla v rukou naší pražské agentury, ale vlastní 

průběh celé části programu byl koordinován celým organizačním 
týmem sestaveným z členů výboru a brněnských průvodců. Práce 
nebylo málo a na tuhle významnou akci evropského formátu jsme měli 
pouhých jedenáct měsíců.
Asociace požádala o podporu jak statutární město Brno, tak  

i Jihomoravský kraj. K nim přibyla záštita Ministerstva pro místní 
rozvoj a dalších institucí, které podpořily doprovodný program v Praze  
a v Pardubickém kraji. Město Brno finančně přispělo formou propagace 
města na akci. Slavnostní zahájení s koncertem se konalo ve 
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Sněmovním sále Nové radnice.
Zasedání a doprovodného programu se účastnilo nakonec celkem 

143 zahraničních účastníků ze 17 zemí, členové naší asociace, hosté 
a organizační tým. Program kongresu zahrnoval odborné přednášky, 
pracovní semináře k problematice průvodcovské profese, udržitelnosti 
cestovního ruchu a kvalifikace průvodců.
V rámci doprovodného programu byla prohlídka historického centra 

Brna, návštěva vily Tugendhat, Mendlova muzea, Muzea rómské 
kultury, Slavkova, výlet do Moravského krasu s návštěvou Punkevních 
jeskyní, výlet do Lednicko-valtického areálu s plánovanou ochutnávkou 
vín v Salónu vín ČR, ukázka folklóru, prezentace regionálních produktů 
a večeře ve Valtickém podzemí. Fotodokumentaci i krátký film lze 
shlédnout na www.feg-brno2016.org. Na sociální síti facebook je 
poděkování a reakce účastníků.
I přes nepřízeň počasí odjížděli všichni z Brna velice spokojeni, plni 

dojmů a nás hřál pocit zdařilého průběhu celého kongresu. Upřímně 
děkujeme všem kolegyním a kolegům, kteří pomohli s organizací  
a zajištěním programu.

M. Sedláková

exKuRZe PRůVOdců dO PARduBicKéhO KRAJe
V rámci mezinárodní konference FEG proběhla velmi zdařilá pre-

toura  v Pardubickém kraji. Účastníci si nejprve prohlédli Národní 
hřebčín v Kladrubech nad Labem, ze kterého odjížděli nadšeni. Poté 
následovala prohlídka závodiště v Pardubicích a setkání s náměstkem 
primátora Statutárního města Pardubice. Místní průvodci ukázali 
historickou část krajského města a pak se pokračovalo do Brna.
Pre-toura se neobešla bez podpory Krajského úřadu Pardubického 

kraje a Destinační společnosti Východní Čechy, kterým patří hlavní dík.
M. Adámek

SAlZBuRg
V termínu 9. - 12. listopadu 2016 jsme se zúčastnili zasedání rakouské 

asociace průvodců Austria Guides v Salzburgu. Byli tam reprezentanti 
všech 9 rakouských spolkových zemí a jako hosté zástupci Německa, 
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Bavorska, Maďarska, Slovinska a my z České republiky. Jely jsme ve 
složení Dagmar Marková a Olga Žáková. Během třídenního pobytu 
jsme všichni nejen lépe poznali hlavní město Solnohradska, Salzburg, 
ale s rakouskými kolegy jsme také probrali mnoho společných témat, 
které nám činnost průvodců buď usnadňují, nebo naopak komplikují. 
Vzhledem ke společné středoevropské poloze máme i podobnou 
klientelu a tedy i velmi podobné zkušenosti. Přesto bylo velmi přínosné 
zúčastnit se různých workshopů a zkušenosti porovnávat a vyměňovat 
s kolegy ze sousedních zemí.

D. Marková

PASSAu
V lednu, 13. - 15. 1. 2017, jsme navštivili 15. Dny bavorských 

průvodců, které organizovala mnichovská asociace. Setkání se konalo 
v bavorském Pasově a byli tam průvodci opravdu z celého Bavorska. 
Sešlo se asi 130 lidí. Opět byli hosty rakouští i čeští kolegové. Od nás 
jeli autem Dagmar Marková, Stanislav Voleman, Olga Žáková a Jana 
Martínková. Jedním z hlavních témat této konference bylo prohloubení 
spolupráce v regionu Moldau-Donau. Poslední den pobytu v Pasově 
jsme se zúčastnili autobusového výletu do Linze (plně sponzorováno 
organizací Linzer Tourismus), vzdáleného jen 60 km od Pasova. To jen 
potvrdilo, jak je náš středoevropský, resp podunajský region společný 
nám všem.
A ještě poznámka pro případné kritiky: Všechny tyto cesty na 

konference průvodců, si hradíme sami, z vlastních peněz. Proto se jich 
účastní často i více členů výboru. To se týká samozřejmě i ostatních 
členů asociace. Kdo chce jet a zaplatí si cestu, ubytování a účastnický 
poplatek, je vítán.

D. Marková

RegiON dONAu MOldAu
Z iniciativy hornorakouských kolegů vznikl návrh spolupráce průvodců 

v regionu Dunaj-Vltava (Bavorsko, Rakousko, Čechy). Jde o regionální 
přeshraniční spolupráci (např. provázení klientů říčních plaveb, 
provázení v příhraničních destinacích, národních parcích ap.).
Na jaře se připravuje společné setkání v termínu 1. – 2. 4. 2017 

v linci. Na programu setkání je první den prohlídka města Linz a jeho 
turistických atrakcí, diskuze a navázání vzájemných vazeb. Druhý den 
bude doškolovací seminář T-GUIDE (provázení návštěvníků s poruchami 
učení). Jednání a přednášky budou vedeny v němčině.
Koordinaci a registraci účastníků provádí Petra Krpalek (průvodkyně 

v Pasově, Reiseleiterin in der Moldau-Donau-Region, email:  
krpalek@web.de).

S. Voleman

MeZiNÁROdNÍ deN PRůVOdců
Tak jako každý rok, i letos se Asociace průvodců připojuje k desítkám 

zemí sdružených ve WFTGA, a pořádá v souvislosti s mezinárodním 
dnem průvodců, připadajícím vždy na 21. února, prohlídky jednotlivých 
měst pro jejich obyvatele.
Letošního MDP o nejbližším víkendu se účastní, kromě tradiční Prahy  
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a neméně tradičního Brna i další města, která již s prohlídkami mají 
letité zkušenosti, jako Pardubice, Ostrava, Hradec Králové, České 
Budějovice. Nově se letos připojí i Jihlava a Liberec, s prohlídkou pro 
zvané i Plzeň.

D. Marková

MdP V PRAZe
Pro letošní prohlídky v rámci MDP jsme vybrali trasu „Václavské 

náměstí a okolí“, včetně přilehlých pasáží. Organizačně zajišťuje (jako 
každoročně) Olga Žáková – tel 728 358 281. Prohlídky se budou konat 
v sobotu 18. února od 14 hod. Budeme rádi, najde-li se co nejvíc 
průvodců ochotných nám s prohlídkami pro Pražany pomoci. Sejdeme  
se před 14. hod „u koně“, t.j. pod pomníkem sv. Václava. Přijďte, budete 
vítáni!

D. Marková

MdP V BRNĚ
Již tradičně ve spolupráci s TIC Brno probíhá tato pro průvodce 

významná událost dva víkendové dny 18. -19. 2. 2017 a podrobný 
rozpis komentovaných prohlídek je již na našich webových stránkách. 
Na rozdíl od minulých let nebude zahájení a sraz skupin na nádvoří 
Staré radnice, ale na ulici Panenská před nově otevřeným infocentrem 
(otevřeno  od 1. 2. 2017). Je to v novém parkovacím domě Domini park 
vedle hotelu International. Na místě bude vyhlášena soutěž „Staň se 
průvodcem“. Zájemci budou zasílat své návrhy na zajímavé trasy. 
Vybraní soutěžící si pak budou moci vyzkoušet práci průvodce dne  
1. dubna v rámci akce Zahájení turistické sezóny v Brně.

M. Sedláková

MeZiNÁROdNÍ deN PRůVOdců V RegiONech
Je zvykem, že se akce v rámci Mezinárodního dne průvodců konají 

v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové a v Pardubicích. Letos se bohužel 
z organizačních důvodů nepodaří zrealizovat prohlídky Chocně, kde 
v posledních letech probíhaly.
V roce 2016 poprvé zajistili prohlídky Českých Budějovic studenti 

Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu v Českých 
Budějovicích. Vzhledem k úspěchu akce se rozhodli letos prohlídky 
realizovat znovu.
Roku 2017 jsme oslovili další přidružené členy a partnery v celé ČR  

a s radostí mohu sdělit, že se rozhodli Mezinárodní den průvodců 
oslavit i v Liberci, kde celou akci zajišťuje Městské informační centrum.
Dalším městem, kde se letos veřejnost dozví o Asociaci průvodců 

ČR při připomínce MDP, je Jihlava, ve které prohlídky zajišťují zástupci 
Vysoké školy polytechnické.
Zkušebně proběhne i prohlídka Plzně, ale vzhledem k nedostatku 

kvalifikovaných průvodců po městě nebude tato akce příliš veřejně 
propagována.
MDP se letos bude slavit v sobotu 18. 2. 2017 s výjimkou Ostravy, 

kde akce proběhnou o týden později a v Českých Budějovicích v pátek  
17. 2. 2017. Informace o časech prohlídek a přesnějších trasách budou 
postupně dodávány na web asociace.
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V regionech jsou prohlídky oblíbené, proto pokud někdo máte 
možnost pomoci při realizaci MDP roku 2018, dejte včas vědět  
a společně akci připravíme.

M. Adámek

VeletRhy
Ve lednu, 19.- 22. 1. 2017, se uskutečnil Veletrh go a Regiontour  

v Brně, kde jsme jako AP měli zastoupení v rámci stánku Fóra 
cestovního ruchu. O provoz našeho stánku se postarali brněnští 
kolegové, jmenovitě paní Smutná, Postbieglová, Augustová a pan 
Mader. Děkujeme!
Jako partneři soutěže REGION REGINA 2017 jsme se účastnili  

i slavnostního vyhlášení 20. ročníku této soutěže a předali vítězům 
naše krásné průvodcovské deštníky.
Další veletrh cestovního ruchu, holiday World 2017, se uskuteční 

na pražském výstavišti v Holešovicích ve dnech 16. – 19. února 2017. 
Asociace průvodců bude vystavovat na společném stánku Fóra 
cestovního ruchu ČR. Volné vstupenky nemáme k dispozici.

D. Marková + M. Sedláková

ČleNSKé PřÍSPĚVKy NA ROK 2017
Členský příspěvek zůstává již několik let ve výši 600 Kč a měl by 

být uhrazen do 31. 3. 2017. V tento den končí platnost průkazu 2016  
a bez průkazu není možné doložit, že jste členy asociace. Výbor rozhodl 
prodloužit lhůtu pro zaplacení do 30. 6. 2017 bez zrušení členství.
Zaplatit můžete převodem z účtu, číslo účtu asociace je stále stejné - 

176490840/0300. Prosíme vždy o uvedení vašeho jména a členského 
čísla jako variabilní symbol. To se týká i vkladu na účet. Bez toho 
nejsme schopni identifikovat plátce. Neuvádějte, prosím jiná čísla jako 
například rodné číslo. Je velmi komplikované vás podle tohoto údaje 
dohledat.
Samozřejmě zůstává možnost platit v hotovosti v kanceláři v úředních 

hodinách ve středu od 16:30 do 18:00 hod.
Po obdržení platby vám bude vystaven, eventuálně zaslán poštou, 

průkaz platný do 31. 3. 2018.
M. Adámek

PROfil ČleNA
Opět vás všechny žádáme, abyste se alespoň jednou za rok podívali 

do svého profilu na stránkách www.asociacepruvodcu.cz. Je nezbytné 
aktualizovat údaje, neboť je to jediný způsob, jak mít veškeré 
informace v pořádku. Pokud někdo zapomněl, jakým způsobem 
se do svého profilu dostane, může napsat na emailovou adresu  
adamek_martin@cmail.cz a postup mu vysvětlíme. Je to skutečně 
důležité.

M. Adámek

ZPRÁVy Z BRNA
V pondělí 12. 12. 2016 se v Urban centru města Brna ve 14 h opět sešli 

průvodci z Brna a okolí, aby společně vyhodnotili uplynulou turistickou 
sezonu, dozvěděli se o připravovaných novinkách a prodiskutovali co 
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se děje na poli cestovního ruchu se zástupci Úřadu Jihomoravského 
kraje, Magistrátu města Brna (nový marketingový plán), Turistického 
informačního centra (akce v 2017) a Centrály cestovního ruchu 
Jižní Morava (statistika a semináře). Marina Sedláková poděkovala 
za spolupráci při zasedání Evropské federace asociací turistických 
průvodců, které se konalo v listopadu v Brně za podpory právě 
statutárního města Brna a Jihomoravského kraje. Setkání podpořilo  
i vzdělávací centrum RPVC AJAK Brno. Nechybělo vánoční občerstvení.
Průvodci z Brna a okolí se sešli také hned na začátku nového roku, 

a sice v době konání mezinárodního veletrhu v Brně GO+RE. Setkání 
se uskutečnilo ve čtvrtek 19.1.2017 od 17 hod v nově otevřených 
prostorách původní Biskupské vinárny, nyní stylové pivnice Toulavý 
kocour, Biskupská 6. Tentokrát jsme diskutovali na téma: Certifikace 
průvodců a honoráře za průvodcovskou činnost.

M. Sedláková

ZPRÁVy Z PRAhy: ReKONStRuKce StAROMĚStSKé 
RAdNice

V březnu 2017 začne generální rekonstrukce vnějšího pláště věže 
Staroměstské radnice, předpokládaná doba trvání je 18 měsíců. 
V období duben 2017 – listopad 2017 bude zcela uzavřena věž 
Staroměstské radnice, od prosince 2017 do dubna 2018 nebude 
přístupná radniční kaple a v období únor 2018 – červen 2018 bude 
demontován pražský orloj. V souvislosti s rekonstrukcí dojde ke změně 
otevírací doby historických interiérů Staroměstské radnice (kaple, sály, 
podzemí) a k úpravě vstupného.

S. Voleman

MuZeuM hlAVNÍhO MĚStA PRAhy
Po dlouhých jednáních se nám podařilo uzavřít kulturní partnerství 

s Muzeem hl. m. Prahy. Od prosince 2016 mají všichni průvodci AP 
vstup zdarma do všech jeho objektů, a to i v případě, že nedoprovázejí 
skupiny. Pouze je třeba se prokázat průkazkou AP, resp CultourCard 
WFTGA na jejím rubu. Výjimkou jsou pouze 2 vily na Praze 6 (Müllerova 
a Rothmayerova), kam je vstup možný pouze po předchozím objednání.

D. Marková

KluBOVé VeČeRy S PROMÍtÁNÍM
Koncem roku 2016 a v lednu jsme se scházeli v restauraci Republika 

Žižkov, od března máme domluvený salonek v nové restauraci  
„U vodárny“, na rozhraní Vinohrad a Žižkova v blízkosti nám. Jiřího  
z Poděbrad. Přesná adresa: Korunní 75, Praha 2.
V prosinci jsme se vydali s Jirkou Tučkem na plavbu lodí z Janova do 

Benátek, v lednu nás Standa Voleman provedl po stopách Karla IV.  
na Rýnu, Mosele a v Lucembursku. Na středu 1. 3. 17 (už na nové 
adrese U Vodárny) pro nás Olga Žáková připravuje výpravu na Island.
Budeme se na Vás těšit.

J. Martínková
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RegiONy - cZechtOuRiSM
Agentura CzechTourism a turistické regiony ČR Vás zvou na semináře 

pro odborníky v cestovním ruchu „Poznejte regiony České republiky 
2017“, které se budou konat ve čtyřech po sobě následujících útercích 
od 28. února do 21. března 2017 od 9:00 do 12:45 h v hotelu Jalta, 
Václavské nám. 45, Praha 1. Vstup na všechny semináře je zdarma. 
Semináře jsou akreditovanou vzdělávací akcí certifikace průvodců. 
Svou účast na vybraných seminářích zaregistrujte prostřednictvím 
online přihlášky - http://www.czechtourism.cz/nase-sluzby-pro-vas/
spoluprace-s-regiony/seminare-poznejte-regiony-cr-2017/registracni-
formular-seminare-poznejte-regiony-cr/ nejpozději týden před jeho 
konáním.
Program seminářů:
28. února - ČSKS, Liberecký kraj – Českolipsko – Novoborsko  

a Geopark Ralsko, Krkonoše a Podkrkonoší, Ústecký kraj – Dolní Poohří, 
Krušné hory, České Švýcarsko, České středohoří, Olomoucký kraj  
a jeho turistické regiony Jeseníky a Střední Morava
7. března – NPÚ, Český ráj, Královéhradecký kraj – Hradecko, Kladské 

pomezí, Orlické hory a Podorlicko, Plzeňský kraj – Západočeské baroko, 
Východní Morava
14. března – CzechTourism, Východní Čechy, Karlovarský kraj, 

Vysočina, Střední Čechy
21. března - Prague City Tourism, Jižní Čechy pohodové a turistické 

novinky regionu, Šumava, Jižní Morava, Severní Morava a Slezsko.
S. Voleman

VýZVA
Z iniciativy členské základy naší organizace byl výbor pověřen zaslat 

některým cestovním kancelářím a agenturám působícím v oblasti 
incomingu dopis upozorňující na stagnaci cen průvodcovských služeb 
za posledních 10 – 15 let. Text dopisu:
Vážení obchodní partneři,
na základě širší diskuze mezi kolegy, průvodci, jsme se rozhodli Vás 

oslovit s cílem otevřít téma navýšení honorářů za průvodcovské služby 
pro příští turistické sezony. Jsme si vědomi, že ceny pro své klienty-
obchodní partnery tvoříte s delším časovým předstihem, a proto nyní, 
kdy se další sezony již připravují, je vhodný čas k jednání.
K tomuto kroku nás vedou zejména následující skutečnosti:
 −Honoráře za průvodcovské služby dlouhou dobu stagnují a za 
posledních 10-15 let nebyly navýšeny nebo byly navýšeny jen zcela 
minimálně.
 −Honoráře vyplácené průvodcům v ČR patří dlouhodobě k vůbec 
nejnižším v celé Evropě.
 −Platby záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ se každoročně 
zvyšují a nárůst za posledních 
 −10 let je konkrétně u zdravotního pojištění 49,8 % a u sociálního  
a důchodového pojištění 47,8 % oproti r. 2006. V roce 2017 bude výše 
plateb záloh opět zvýšena.
 −Většina průvodců v produktivním věku za současných podmínek 
není schopna platit  pojištění sociální a důchodové v takové výši, 
aby si zajistili alespoň průměrný důchod a jsou tak nuceni pracovat  
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do pokročilého věku.
 −Jako OSVČ máme sice právní status drobných podnikatelů, ale  
de facto jsme z velké části závislí na nabídce práce od Vás cestovních 
kanceláří a agentur jako našich externích zaměstnavatelů, aniž 
bychom požívali zaměstnanecké výhody, jakékoliv benefity včetně 
placené dovolené. Práce o víkendech je v podstatě pravidlem 
a pracujeme také o státních svátcích dle aktuální potřeby bez 
jakéhokoliv příplatku.
 −Veškeré náklady spojené s výkonem průvodcovské činnosti 
pokrýváme ze svého (zejména telefony, a to často mezinárodní  
a roamingové, náklady na další sebevzdělávání, doškolování, kurzy  
a licence, studijní materiály, cestovné, kancelářské potřeby a další).
 −Platy byly nebo jsou valorizovány již ve většině dalších odvětví,  
a to nejen ve veřejném, ale i v soukromém sektoru. Průměrná hrubá 
měsíční mzda v ČR byla v roce 2006 19 546 Kč, v roce 2016 dosáhla  
27 297 Kč, a v Praze samotné je samozřejmě ještě vyšší.  
Za současných podmínek v celkovém celoročním průměru mnozí 
průvodci této výše nedosahují. Práce průvodce je totiž velmi 
specifická, vysoce odborná, jazykově náročná, ale sezonní, a proto 
příjmově nestabilní.
 −V neposlední řadě nelze opominout také poměrně razantní nárůst 
spotřebitelských cen v posledních 10 - 15 letech.
 −V důsledku výše uvedených skutečností se neobnovuje 
„průvodcovský sbor“ z řad mladé generace v dostatečné míře 
(zejména u německojazyčných průvodců), což se může stát  
za několik let citelným problémem pro cestovní kanceláře a agentury. 
Navýšení honorářů by mělo vycházet z celkové inflace v letech 2005 
– 2016, která činila  v říjnu 2016 výše 24,6 % (dle ČSÚ bazický index 
spotřebitelských cen k základnímu roku 2005).
Vaším i naším cílem je samozřejmě poskytovat kvalitní a kvalifikované 

služby klientům. Profesionální, adekvátně honorovaná práce průvodce  
k tomu stěžejním způsobem přispívá.
Věříme, že najdeme shodu při jednání o možnostech navýšení 

honorářů a uvítáme Vaši odezvu.
S úctou

Výbor Asociace průvodců ČR
V. Pátková + S. Voleman

eet
Jak jsme Vás již upozornili, průvodcovská činnost spadá až do  

3. fáze zavedení EET od 1. 3. 2018. Pokud nedojde ke změně podmínek, 
uspořádáme po letošní sezoně školení pro členy. Asociace se snažila  
o udělení blokové výjimky na průvodcovské služby. Ministerstvo financí 
ji však zamítlo. O výjimku může požádat pouze jednotlivý průvodce 
z důvodu uvedeného v zákoně (např. neexistence internetového 
připojení v dané lokalitě). Odpověď náměstkyně ministra si můžete 
přečíst na našich webových stránkách. Elektronická evidence tržeb 
vstoupí 1. března 2017 do druhé fáze. Povinné registraci začne podléhat 
maloobchod a velkoobchod. Z toho vyplývá, že např. prodej potravin, 
knih, suvenýrů bude třeba evidovat právě od uvedeného data.

E. Vondrusová
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Členské informace vycházejí podle potřeby pro členy Asociace průvodců ČR, z.s.  
Obsah připravili členové výboru AP ČR a konečnou redakci provedla Dagmar Marková. 

 Redakční uzávěrka tohoto vydání byla dne 14. února 2017.

KONfeReNce WftgA V teheRÁNu
Od pátku do středy 27. - 31. 1. 2017 se konal kongres WFTGA (Světová 

federace asociací průvodců cestovního ruchu) v Teheránu. Za Českou 
republiku se jednání zúčastnili předseda Stanislav Voleman a tajemník 
Martin Adámek jako delegáti. Na valném shromáždění bylo zastoupeno 
34 zemí z celého světa. Přítomno bylo 41 delegátů z 25 zemí a 9 zemí 
bylo zastupováno.
Vlastní jednání probíhalo velmi formálně. Byli jsme seznámeni  

s novinkami v rámci organizace. Řešila se problematika webu www.
wftga.org, který není aktualizován tak často, jak by měl být. Probíral se 
projekt cultour card – jak více působit v rámci zemí a regionů. Dlouhou 
dobu jsme strávili diskuzí kdo může být členem WFTGA. V mnoha 
zemích působí více asociací průvodců a často se všechny hlásí k tomu, 
že jen ta jejich je jediná pravá. Na závěr shromáždění proběhly volby do 
předsednictva. Prezidentkou byla zvolena Alushka Ritchie z Jihoafrické 
republiky. V novém předsednictvu jsou zastoupeny všechny kontinenty 
(Evropa, Amerika, Afrika, Asie i Austrálie).
Kromě oficiální jednání delegátů probíhaly i různé workshopy  

a přednášky včetně kulatých stolů. Zajímavé bylo vyměnit si zkušenosti 
s průvodci z jiných zemí a mluvit o jejich problémech. I země, kde je 
činnost průvodce cestovního ruchu regulována, mají své problémy. 
V rámci neformálních jednání jsme navázali spolupráci s průvodci 
z Mnichova a Paříže. Budeme si vyměňovat zkušenosti při přípravě 
Mezinárodního dne průvodců v roce 2018. Němci mají systém MDP 
velmi dobře propracovaný, ale Francie chce teprve začít. Dále jsme si 
vyměňovali zkušenosti, jak získat nové členy či přidružené partnery.

M. Adámek

WFTGA Teherán WFTGA Teherán


