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ZÁPIS  
 
z 3. jednání valné hromady spolku Berounsko, z. s. 
konaného od 16.00 dne 17. června 2021 na Dvoře Všerad 
Všeradice 1, 267 26 Všeradice. 
 

 

 

Přítomní členové 

Mgr. Dušan Tomčo (město Beroun), Mgr. Přemysl Landa (město Zdice), Svatava 
Biskupová (obec Srbsko), Ing. Martin Hrdlička (obec Tetín), Ing. Jiří Bouček (obec Svatý 
Jan pod Skalou), Ing. Bohumil Stibal (Dvůr Všerad), Mgr. Kateřina Masopustová (Městské 
kulturní centrum Beroun – Městské informační centrum Beroun), Mgr. Jiří Prošek 
(fyzická os.) 

 

Omluvení členové 

Janis Sidovský (městys Karlštejn), Ing. Vojtěch Matějček (Beroun Golf Club, Beroun 
Forrest), Pavel Hubený (obec Hudlice), Vladimír Roztočil (obec Svinaře), Josef Antoniv 
(Králův Dvůr) 

 

Přítomní partneři 

Bohumil Čipera (obec Korno), Mgr. Tomáš Vostatek (obec Roztoky), Veronika 
Šmolcnopová (obec Hýskov), Rostislav Musil, Petra Melčová (Rekreační domy Měňany), 
Mgr. Romana Trešlová (Muzeum betlémů Karlštejn) 

 

Za destinační agenturu Berounsko přítomna Eliška Švandová 

  



 

2 
Berounsko, z.  s. 
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun 
IČ: 08406405  
www.berounsko.net 
 

Navržený program 

1. Zahájení a úvodní informace 
2. Zpráva o hospodaření a účetní závěrka za rok 2020 
3. Výroční zpráva za rok 2020 
4. Program rozvoje cestovního ruchu v turistické destinaci Berounsko 2020–2025  
5. Diskuze a ukončení 

 

1. Zahájení a úvodní informace 

Mgr. Dušan Tomčo zahájil jednání valné hromady v 16:00 a dále jej vedl. Úvodem 
poděkoval hostiteli Ing. Bohumilu Stibalovi za možnost konat valnou hromadu na Dvoře 
Všerad a za prohlídku pivovaru a muzea, která proběhla před zahájením jednání. 

Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná v počtu 8 přítomných členů 
z celkem 14.  Valná hromada tedy bude rozhodovat 8 hlasy. Upozornil, že hlasují pouze 
členové, partneři mají na valné hromadě poradní hlas a očekává se jejich příspěvek 
do diskuze. 

Zapisovatelkou stanovil Elišku Švandovou a o ověření požádal Mgr. Přemysla Landu, 
který souhlasil. Bylo přistoupeno k hlasování. 

 

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

Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Usnesení: PŘIJATO 

 

Mgr. Dušan Tomčo informoval, že program byl dán na zaslané pozvánce. Vznesl dotaz, 
zda má někdo návrhy na úpravu programu. Nikdo nevystoupil a bylo přistoupeno 
k hlasování. 

 

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

Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Usnesení: PŘIJATO 
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V rámci úvodních informací byly představeny vybrané aktivity za první pololetí 2021. 

Mgr. Dušan Tomčo informoval o jednání představenstva, které se uskutečnilo v lednu, 
březnu a květnu, je rád, že se členové představenstva aktivně scházejí. 

Eliška Švandová informovala o pracovní skupině pro marketing, která se sešla v lednu 
a červnu. Skupina je od začátku roku rozšířena, z původních 6 členů vzrostl počet na 12. 
Ve skupině je poměrně rovnoměrně zastoupen sektor veřejný (města a obce), 
podnikatelský a neziskový. 

Mgr. Dušan Tomčo informoval o získání první certifikace dle Kategorizace DMO 
s výsledkem 81 bodů. Eliška Švandová doplnila, že na první certifikaci je to dobrý výsledek 
(bylo jí to sděleno věcným hodnotitelem). V březnu 2022 nás čeká recertifikace, pokud 
bude žádost o certifikaci podána bez doplňující žádosti o výjimku z některých podmínek 
a následně získáme více jak 80 bodů, tak bude certifikát udělen na 3 roky. 

Mgr. Dušan Tomčo informoval o setkání na Středočeské centrále cestovního ruchu 
(SCCR), kde se jednotlivé DMO představovaly panu radnímu. Eliška Švandová představila 
spolupráci se SCCR – plnění mediálního prostoru v tisku, soutěžní kampaně, podpora 
na sociálních sítích, tištěné mapy. Petra Melčová, která reprezentuje mj. Kladensko 
a Slánsko, doplnila, že SCCR chystá do každé DMO vyslat influencera. 

Mgr. Dušan Tomčo informoval o proběhlém školení pro členy a partnery, které mělo 
pozitivní ohlas, určitě bude DMO se školeními do budoucna pokračovat. 

Dále Mgr. Dušan Tomčo představil Návštěvnickou kartu Berounska pro rok 2021. Eliška 
Švandová sdělila, že v loňském roce obsahovala 28 slev, letos jich je 44. 

Proběhla rozsáhlá diskuze o budoucnosti návštěvnické karty, o její podobě (elektronická 
vs. tištěná) a o její propagaci. Přítomní také reflektovali zkušenosti s fungováním karet 
v zahraničí, zejména v Rakousku. 

V závěru tohoto bodu Mgr. Dušan Tomčo představil letošní Zahájení turistické sezóny 
Berounska, které se v loni muselo 2x rušit. Letos se koncepčně jednalo o bezkontaktní 
variantu, na jejíž přípravě se podílel Dům dětí a mládeže Beroun. 

V 16:30 se omluvila a jednání opustila Veronika Šmolcnopová. 

 

2. Zpráva o hospodaření a účetní závěrka za rok 2020 

Eliška Švandová sdělila, že všechny dnes projednávané dokumenty byly rozeslány e-
mailem členům a partnerům v minulém týdnu. 

Přítomné provedla jednotlivými dokumenty k hospodaření a informovala, že dozorčí 
rada navrhla několik drobných doporučení, které byla již zapracována do systému 
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hospodaření spolku. Dozorčí rada neshledala žádné nedostatky a doporučila valné 
hromadě schválit účetní závěrku a výroční zprávu.  

Mgr. Dušan Tomčo poděkoval dozorčí radě za práci. 

Ing. Jiří Bouček vznesl dotaz na mzdové náklady Elišky Švandové. Mgr. Dušan Tomčo 
vysvětlil, že je stále zaměstnancem MěÚ Beroun, do konce roku bude nutné, aby alespoň 
částečně spolek Elišku Švandovou zaměstnával. 

Mgr. Dušan Tomčo také informoval o možnosti koordinátora pro certifikované DMO – 
poloviční úvazek koordinátora na SCCR. Podstatnou informací je, že koordinátora by 
vybíralo DMO a pracovní místo by měl v sídle DMO.  

K tématu Petra Melčová sdělila aktuální informaci, že pro období od 1. 7. do 31. 12. 2021 lze 
koordinátora zaměstnat na plný úvazek. (Vzhledem k tomu, že některé DMO mají 
poloviční úvazek již od 1. 1. 2021, tak aby to bylo férové. Od 1. 1. 2022 to bude opět poloviční 
úvazek pro každou DMO). 

Nikdo z přítomných nevznesl žádný další dotaz ani připomínky. Bylo přistoupeno 
k hlasování. 

 

Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. schvaluje účetní závěrku za rok 2020. 

 

Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Usnesení: PŘIJATO 

 

3. Výroční zpráva za rok 2019 

Eliška Švandová přítomným představila návrh výroční zprávy za rok 2020, provedla 
je strukturou a informacemi, které zpráva obsahuje.  

V rámci výroční zprávy byl probírán brandový videospot. Kritiku vyjádřil Ing. Jiří Bouček 
a Mgr. Jiří Prošek.  

Mgr. Dušan Tomčo uvedl, že videospot zaznamenal na Facebooku úspěch, Mgr. Kateřina 
Masopustová doplnila, že byl sdílen téměř 2 700 lidmi. Diskutovala se délka videospotu. 

Dále proběhla diskuze o budoucí produkci videomateriálů, zejména za využití 
spolupráce s místními osobnostmi. Je to námět, kterým se bude představenstvo 
(a marketingová skupina zabývat) pro rok 2022. 

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



 

5 
Berounsko, z.  s. 
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun 
IČ: 08406405  
www.berounsko.net 
 

 

Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. schvaluje výroční zprávu za rok 2020. 

 

Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Usnesení: PŘIJATO 

 

4. Program rozvoje cestovního ruchu v turistické destinaci Berounsko 2020–2025  

Eliška Švandová rekapitulovala časovou posloupnost přípravy strategického dokumentu 
DMO od roku 2020. Následně přešla k informaci, jaké úpravy byly do dokumentu 
zaneseny na základě podnětů z jednání valné hromady dne 19. listopadu 2020. 

Str. Změna 

1 doplnění k hypotéze – nízká míra propojení veřejné dopravy 

13 
k sakrálním památkám doplněna i poutní Svatojakubská cesta jako významný 
prvek produktu poutního turismu 

24 k významným akcím přidán Festival Jarmily Novotné 

30 přidána síť sdílených elektrokol Nextbike 

31 přidány lokální produkty (nejen potravinové, ale i např. řemeslné) 

59 
upravena vize – zohledněna optimalizace počtů jednodenních návštěvníků 
v destinaci 

66 doplněna aktivita – podpora sjednocení místního poplatku z pobytu 

72 doplněny organizované skupiny do cílových skupin 

76 doplněny organizované skupiny do komunikačního mixu 

86 doplněn poutní turismus mezi produkty 

87 
doplněny indikátory (jejich stavové veličiny k 31. 12. 2020), upraven indikátor 
„Počet sledujících FB a IG“ (nelze sledovat, lze sledovat dosah příspěvků, tzn. 
indikátor přejmenován na „Roční dosah sociálních sítí FB a IG“) 
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Mgr. Dušan Tomčo se zeptal, zda má někdo z přítomných připomínky či dotazy. 
Vzhledem k tomu, že valná hromada dokument již jednou projednávala, nikdo 
nevystoupil. Bylo přistoupeno k hlasování. 

Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. schvaluje Program rozvoje cestovního 
ruchu v turistické destinaci Berounsko 2020–2025. 

 

Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Usnesení: PŘIJATO 

 

5. Diskuze a ukončení 

V 18:00 se omluvila a jednání opustila Mgr. Kateřina Masopustová. 

Na konci jednání proběhla diskuze dále k videoprodukci destinace, k síti sdílených 
elektrokol a elektromobilitě, k připravovanému memorandu s AOPK ČR (CHKO Český 
kras a CHKO Křivoklátsko), k případné spolupráci s Českou televizí a k sociálním sítím. 

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

 

 

 

 

……………………………………………… 

zapsala 

Eliška Švandová 

 

 

……………………………………………… 

ověřil 

Mgr. Přemysl Landa 

 

 

……………………………………………… 

předseda představenstva 

Mgr. Dušan Tomčo 

 


