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ZÁPIS  
 
z 1. jednání valné hromady spolku Berounsko, z. s. 
konaného od 16.00 dne 23. června 2020 v Beroun Golf Club 
Na Veselou 909, 266 01 Beroun. 
 

 

 

Přítomni 

Mgr. Dušan Tomčo (město Beroun), Josef Antoniv (město Králův Dvůr), Mgr. Přemysl 
Landa (město Zdice), Svatava Biskupová (obec Srbsko), Ing. Martin Hrdlička (obec Tetín), 
Ing. Bohumil Stibal (Dvůr Všerad), Lenka Chudobová (Městské informační centrum 
Beroun), Pavel Hubený (obec Hudlice), Ing. Vojtěch Matějček (Beroun Golf Club), 
Ing. Simona Boldi (město Beroun), Eliška Švandová (město Beroun)  

 

 

Omluveni 

Petr Vychodil (město Králův Dvůr), Ing. Jiří Bouček (obec Svatý Jan pod Skalou), Janis 
Sidovský (městys Karlštejn), Vladimír Roztočil (obec Svinaře) 

Ing. Jiří Bouček a Janis Sidovský zplnomocnili Mgr. Dušana Tomča k zastupování  

 

 

Navržený program 

1. Zahájení a úvodní informace 
2. Výroční zpráva za rok 2019 
3. Zpráva o hospodaření a účetní závěrka za rok 2019 
4. Diskuze a ukončení
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1. Zahájení a úvodní informace 

Mgr. Dušan Tomčo zahájil jednání valné hromady v 16:00 a dále jej vedl. Úvodem 
poděkoval hostiteli Ing. Vojtěchu Matějčkovi za možnost konat valnou hromadu právě 
v Beroun Golf Club. 

Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná v počtu 8 přítomných členů 
z celkem 11.  Dále sdělil, že byl zplnomocněn k hlasování Janisem Sidovským a Ing. Jiřím 
Boučkem, kteří se bohužel nemohli dostavit. Ze zdravotních důvodů omluvil Vladimíra 
Roztočila. Valná hromada tedy bude rozhodovat 10 hlasy. 

Zapisovatelkou stanovil Elišku Švandovou a o ověření požádal Ing. Vojtěcha Matějčka, 
který souhlasil. 

 

Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. souhlasí s ustanovením zapisovatelky 
a ověřovatele. 

Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Usnesení: PŘIJATO 

 

Mgr. Dušan Tomčo informoval, že program byl dán na zaslané pozvánce. Navrhnul jeho 
rozšíření o body – Volba člena představenstva (jako 2. bod programu), Program rozvoje 
cestovního ruchu v turistické destinaci Berounsko (jako 5. bod programu). Přítomní 
s tímto souhlasili, nikdo nevznesl návrh na další změnu programu. 

Pozměněné znění programu: 

1. Zahájení a úvodní informace 
2. Volba člena představenstva 
3. Výroční zpráva za rok 2019 
4. Zpráva o hospodaření a účetní závěrka za rok 2019 
5. Program rozvoje cestovního ruchu v turistické destinaci Berounsko 
6. Diskuze a ukončení 

 

Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. schvaluje program jednání 
v pozměněném znění. 

Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Usnesení: PŘIJATO 
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Eliška Švandová informovala, že toto jednání se má týkat hlavně roku 2019, vzhledem 
k potřebě schválit výroční zprávu a účetní závěrku. V úvodním bodě však 
s Mgr. Dušanem Tomčem připravila informaci o stěžejních aktivitách v prvním pololetí 
roku 2020. 

Informovala, že představenstvo spolku by se mělo scházet nejméně 4x do roka, nicméně 
letos se již jeho jednání uskutečnilo v lednu, březnu a květnu. Představenstvo se tak 
schází častěji a je velice aktivní. Mgr. Dušan Tomčo k tomu podotkl, že máme dobré 
pracovní tempo, které musíme udržet. 

Agentuře bylo umožněno prezentovat se na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 
v pražských Letňanech ve dnech 13. – 16. 2. Mgr. Dušan Tomčo referoval o průběhu, 
zúčastnil se slavnostního představení nového loga Středočeské centrály cestovního 
ruchu – Střední Čechy královské. Přítomným sdělil, že prezentace Berounska dopadla 
nad očekávání a on osobně byl spokojen a mile překvapen zájmem o Berounsko. 

Dále Eliška Švandová informovala, že byla na konci února proškolena v Českém systému 
kvality služeb, což je systém, jehož certifikací musí Berounsko taktéž projít. Na základě 
školení připravila podklady pro certifikaci, o niž bude možno žádat po získání certifikace 
Kategorizace organizací destinačního managementu. 

Na začátku roku byla rozjednána příprava videospotu s firmou Scope Productions, která 
realizovala videospot pro Bohemia Centralis.1 Na tvorbu videospotu Berounska byla 
na začátku února podána žádost o dotaci z Fondu hejtmanky Středočeského kraje, 
žádáno bylo o 100 000 Kč, přičemž spolek obdržel 50 000 Kč. 

Proběhla diskuze o přípravě videospotu, Ing. Martin Hrdlička se doptával na podrobnosti 
realizace. Eliška Švandová informovala, že příprava videospotu ustrnula díky COVID-19.  
Je jen na spolku, kolik chce na realizaci videospotu vyčlenit finančních prostředků. Eliška 
Švandová upřesnila, že cenu je realizační firma schopni snižovat tím, že použije levnější 
a méně náročnou techniku. Zároveň spolku bude umožněno využít natočený materiál 
pro Bohemia Centralis (je tam např. Beroun, Karlštejn, Velká Amerika a další), což také 
snižuje cenu – nebude nutno tolik natáčecích dní. 

Eliška Švandová informovala o připravované akci „Zahájení turistické sezóny Berounska“, 
která se měla konat 18. 4. a byla zrušena kvůli COVID-19. Nově se tak uskuteční „Zahájení 
podzimní turistické sezóny Berounska“ 24. 10., což je zároveň Den turistických 
informačních center – tohoto propojení bude využito. Vedoucí Městského informačního 
centra Lenka Chudobová to potvrdila.  

Cílem je vytvořit tradiční akci na zahájení sezóny, která by v budoucnosti pracovala 
s programovou rozmanitostí. Tato podzimní akce bude komunikovat, že na Berounsku 
sezóna nekončí a není pouze v létě. 

                                                   
1 https://www.youtube.com/watch?v=4JS3YdhdtY4 

https://www.youtube.com/watch?v=4JS3YdhdtY4
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Dále byla představena příprava webových stránek v souladu s jednotným vizuálním 
stylem. Webové stránky jsou vytvořeny, nyní však přijde na řadu druhá polovina realizace, 
a tou je tvorba obsahu a plnění webových stránek obsahem. 

Závěrem úvodního bodu Eliška Švandová představila projekt Návštěvnické karty 
Berounska, jehož realizace započala koncem dubna v reakci na COVID-19. Úvahy 
o obdobném projektu již byly, ale pohybovaly se v delším časovém horizontu.  

Ing. Martin Hrdlička se zeptal, zda byly osloveny podnikatelské subjekty na Berounsku. 
Eliška Švandová odpověděla, že pro zapojení do projektu karty bylo e-mailem obesláno 
okolo 150 subjektů, ale odezva nebyla příliš vysoká. 

Ing. Vojtěch Matějček podotknul, že až se v praxi projekt Návštěvnické karty osvědčí, 
určitě se pak bude hlásit více subjektů ke spolupráci. Přítomní s tímto souhlasili. 

Následně Eliška Švandová promítla nejnovější grafickou podobu Návštěvnické karty 
Berounska (fakticky: brožura A6 s trhacími kupony) a sdělila, že bude obsahovat celkem 
28 slev a výhod. 

 

Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. bere na vědomí informace o aktivitách 
v prvním pololetí roku 2020. 

Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Usnesení: PŘIJATO 

 

2. Volba člena představenstva 

Mgr. Dušan Tomčo informoval, že starosta města Králův Dvůr Petr Vychodil podal 
rezignaci na funkci místopředsedy představenstva a na členství v představenstvu 
z důvodu vysokého pracovního vytížení. Zastupováním města Králův Dvůr ve spolku 
Berounsko, z. s. byl radou města pověřen přítomný místostarosta Josef Antoniv. Dnes 
tedy stojíme před úkolem zvolit nového člena představenstva.  

K tomu Eliška Švandová informovala, že dle stanov může být do představenstva zvolen 
jednak zástupce člena spolku, ale i partnera. Partnerům byla rozeslána výzva ke 
kandidatuře, přičemž zájem o kandidaturu projevila a souhlas zaslala Petra Melčová, 
nar. 19. ledna 1967, bytem Komenského 322, 272 04 Kladno, ze společnosti Holiday-
Bohemia s.r.o., která provozuje rekreační domy v Měňanech. Petra Melčová je také 
zastupitelka města Kladna a dlouhodobě působila v Bohemia Centralis 
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Mgr. Dušan Tomčo navrhnul na člena představenstva místostarostu Králova Dvora 
Josefa Antoniva, nar. 17. října 1978, bytem Pod Hájem 385, 267 01 Králův Dvůr, jakožto 
zástupce druhého největšího města v regionu. S tím souhlasil Mgr. Přemysl Landa 
a dodal, že Králův Dvůr je také zakládajícím členem a i proto by mělo město mít zástupce 
v představenstvu. Svatava Biskupová a Pavel Hubený taktéž vyjádřili souhlas.  

Ing. Martin Hrdlička vyjádřil podporu Josefu Antonivovi, nicméně konstatoval, že Petra 
Melčová má zkušenosti a určitě bychom měli uvažovat o jejím zapojení. K tomu Eliška 
Švandová informovala, že jsou spolu ve spojení a do budoucna by se nabízelo zapojení 
v pracovní skupině. Mgr. Dušan Tomčo řekl, že tímto se bude zabývat představenstvo. 

Mgr. Dušan Tomčo se před přistoupení k hlasování dotázal Josefa Antoniva, zda se svou 
nominací souhlasí. Josef Antoniv vyslovil souhlas. 

 

Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. volí Josefa Antoniva za člena 
představenstva. 

Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Usnesení: PŘIJATO 

 

3. Výroční zpráva za rok 2019 

Eliška Švandová přítomným představila návrh výroční zprávy za rok 2019, provedla 
je strukturou a informacemi, které zpráva obsahuje.  

Ing. Martin Hrdlička se dotázal, zda je nutné oficiálním způsobem zprávu uveřejnit, jako 
se to dělá v případě Svazku obcí – Region Dolní Berounka (RDB). Mgr. Přemysl Landa 
reagoval, že z hlediska právní subjektivity je RDB dobrovolný svazek obcí, Berounsko je 
zapsaným spolkem a není nutno úředně zprávu vyvěšovat. Toto potvrdila i Svatava 
Biskupová. Eliška Švandová dodala, že povinné je zveřejnit účetní závěrku ve veřejném 
rejstříku a společně s ní tam bude uveřejněna i výroční zpráva. 

Mgr. Dušan Tomčo se dotázal, zda někdo další nemá připomínky či dotazy. Nikdo 
nevystoupil a tak Mgr. Dušan Tomčo přistoupil k hlasování. 

 

Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. schvaluje výroční zprávu za rok 2019. 

 

Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Usnesení: PŘIJATO  
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4. Zpráva o hospodaření a účetní závěrka za rok 2019 

Eliška Švandová přítomné informovala, že účetní závěrku a zprávu dozorčí rady obdrželi 
e-mailem. Informovala, že dozorčí rada, poté co provedla kontrolu, neshledala žádné 
nedostatky a doporučila valné hromadě schválit účetní závěrku. Nikdo z přítomných 
k tomuto nevznesl dotaz ani připomínky. Mgr. Dušan Tomčo proto přistoupil k hlasování. 

 

Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. schvaluje účetní závěrku za rok 2019. 

 

Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Usnesení: PŘIJATO 

 

 

5. Program rozvoje cestovního ruchu v turistické destinaci Berounsko 

Mgr. Dušan Tomčo informoval, že pro úspěšné fungování destinační agentury je potřeba 
zpracovat strategický dokument jakožto základní nástroj řízení. Existenci strategického 
dokumentu destinace také podmiňuje Kategorizace organizací destinačního 
managementu pro získání certifikace. 

Eliška Švandová shrnula dosavadní proces projednávání vzniku strategie, tak jak o něm 
jednalo představenstvo. Informovala o krocích, které podnikla, zejména o poptávání 
spolupráce na dokumentu se zpracovatelskými subjekty. Tento proces je nastíněn 
v dokumentu – návrh zpracovatelů, který byl účastníkům valné hromady zaslán. 

Mgr. Dušan Tomčo sdělil, že cena Vysoké školy ekonomické v Praze je pro spolek příliš 
vysoká a že váhá mezi Vysokou školou obchodní v Praze (VŠO) a spolkem Travelbakers. 
Výhodou VŠO je geografická vzdálenost. Eliška Švandová sdělila, že dle telefonických 
rozhovorů s poptávanými zpracovateli se přiklání k VŠO, kde by si projekt na starost vzala 
sama prorektorka pro studium. 

Mgr. Přemysl Landa se dotázal, zda toto musíme rozhodnout dnes. Navrhnul oslovit 
firmu Adjust Art, která je z Mníšku pod Brdy. 

Ing. Bohumil Stibal k tomu řekl, že Adjust Art se zabývají spíše reklamní činností – 
produkce a tisk letáků, strategické dokumenty dle něj není jejich doména. Dodal, že 
s VŠO spolupracoval, má odborné předpoklady se zpracování zhostit, navíc mladí 
studenti mohou být přínosní zejména v nových technologických trendech. 
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Ing. Martin Hrdlička z webových stránek VŠO přítomným přečetl vyučované předměty. 

Proběhla diskuze o termínech. Ing. Simona Boldi upozornila, že je potřeba, aby 
dokument byl hotov na podzim, tak aby bylo možno podat žádost o certifikaci 30. 11. 2020. 

Eliška Švandová dodala, že VŠO je dle dosavadní komunikace schopna garantovat 
dodání do 30. 10. 2020. 

Přítomní se shodli, že by smlouva o dílo měla obsahovat dílčí termíny, zejména ve vztahu 
k terénním šetření. Průzkumy a hloubkové rozhovory by měly být nejpozději do 31. 8.  

Dále Ing. Martin Hrdlička hovořil o vytěžování zbytkových dat mobilních operátorů, 
odkázal se na prezentaci Ondřeje Špačka, který toto pro Středočeský kraj dělal. 
Prezentaci zájemcům pošle, na jejím základě bude prověřena možnost využití těchto dat 
pro strategický dokument. 

 

Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. souhlasí se zpracováním Programu 
rozvoje cestovního ruchu v turistické destinaci Berounsko 2020–2025, za zpracovatele 
vybírá Vysokou školu obchodní v Praze, o.p.s. a pověřuje Elišku Švandovu zpracováním 
smlouvy o dílo, která bude obsahovat dílčí termíny dokončení sběru dat do 31. 8. 2020 
a dodání dokumentu v takové podobě, aby mohl být předložen při žádosti o certifikaci 
30. 11.  2020. 

 

 

Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Usnesení: PŘIJATO 
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6. Diskuze a ukončení 

Svatava Biskupová informovala o provozu na cyklostezce na základě dat z umístěných 
sčítačů. 

Ing. Vojtěch Matějček informoval o projektu Stay safe pro ubytovací zařízení od Asociace 
hotelů a restaurací ČR. Požádal Elišku Švandovou o předání informace ubytovacím 
zařízením. 

Proběhla diskuze o cyklostezkách a turistických stezkách (Po stopách českých králů, 
Via Ludmila aj.) 

Mgr. Dušan Tomčo informoval o projektu elektrokol a jejich případného budoucího 
rozšiřování na Berounsku 

V závěru jednání Mgr. Dušan Tomčo poděkoval všem za účast a jednání ukončil. 

 

 

 

 

……………………………………………… 

zapsala 

Eliška Švandová 

 

 

……………………………………………… 

ověřil 

Ing. Vojtěch Matějček 

 

 

……………………………………………… 

předseda představenstva 

Mgr. Dušan Tomčo 

 


