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ZÁPIS  
 
z 21. jednání představenstva spolku Berounsko, z. s. 
konaného od 15.00 dne 26. ledna 2023 v sídle spolku 
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun. 
 

 

Přítomni  

Josef Antoniv (město Králův Dvůr), Mgr. Vojtěch Hrdlička (obec Tetín), Mgr. Přemysl 
Landa (město Zdice), Ing. Vojtěch Matějček (Royal Beroun Golf Club), Janis Sidovský 
(Noc na Karlštejně), Josef Trpišovský (obec Srbsko), Eliška Hochsteigerová 
(DMO Berounsko), Ing. Jiří Bouček (Svatý Jan pod Skalou) 

 

Omluveni 

Mgr. Dušan Tomčo (město Beroun) 

 

Navržený program 

1. Zahájení  

2. Vyhodnocení akčního plánu za rok 2022 

3. Akční plán a rozpočet na rok 2023 

4. Výběrové řízení na zaměstnance 

5. Prezentační akce na rok 2023 

6. Sdružení turistických oblastí 

7. Diskuze a ukončení 
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1. Zahájení  

Přítomné přivítal místopředseda Mgr. Přemysl Landa, omluvil předsedu Mgr. Dušana 
Tomča, který se z rodinných důvodů nemohl jednání zúčastnit. Jednání dále vedl 
místopředseda. 

Konstatovala, že představenstvo je usnášeníschopné v počtu 5 přítomných členů ze 7. 
Zapisovatelkou stanovila samu sebe, o ověření zápisu požádal Josefa Antoniva. 

Přečetl navržený program a zeptal se, zda má někdo návrh na úpravu. Nikdo 
nevystoupil a bylo přistoupeno k usnesení. 

Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. souhlasí s navrženým programem. 

Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0 

Usnesení: PŘIJATO 

 

Mgr. Přemysl Landa informoval, že představenstvo v minulém složení v září 2019 
ustanovilo pracovní skupinu pro marketingové aktivity, kterou vedl Janis Sidovský. 
Místopředseda tuto skupinu považuje za důležitou, její existence je v zájmu činnosti 
DMO. Navrhnul tedy její pokračování pod vedením Janis Sidovského, který souhlasil. 
S návrhem souhlasili i přítomní. 

Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. souhlasí s pokračováním činnosti 
Pracovní skupiny pro marketingové aktivity destinační agentury Berounska pod 
vedením předsedy Janise Sidovského. 

Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0 

Usnesení: PŘIJATO 

 

Eliška Hochsteigerová doplnila, že bude u členů skupiny ověřeno, zda chtějí v činnosti 
pokračovat a dojde k oslovení členů a partnerů DMO, zda se nechtějí do skupiny 
zapojit. 

Mgr. Přemysl Landa sdělil, že nyní jsou na řadě informace o proběhlých aktivitách 
a jednáních. Toto pondělí 23. 1. proběhla návštěva zástupců Středočeského kraje pod 
vedením radního pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Mgr. Václava Švendy. 
Místopředseda se jednání bohužel nemohl zúčastnit, předal slovo Elišce 
Hochsteigerové. Ta sdělila, že návštěva proběhla v pozitivním duchu, zástupci byli 
seznámeni s fungováním DMO vč. prohlídky kanceláře. Jednání se uskutečnilo 
v prostorách Royal Beroun Golf Club, za což poděkovala Ing. Vojtěchu Matějčkovi. Dále 
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zástupci navštívili berounské informační centrum, Svatý Jan pod Skalou a Koněprusy – 
připravovaný Dům přírody Českého krasu.  

Středočeská centrála cestovního ruchu zorganizovala pro pracovníky DMO workshop 
k filmové kanceláři, která je její součásti. Eliška Hochsteigerová informovala 
o podrobnostech možné spolupráce a přínosu natáčení filmů v destinaci. Mgr. Přemysl 
Landa informoval o zkušenostech s natáčením v Hořovicích. Josef Antoniv 
a Mgr. Vojtěch Hrdlička diskutovali o natáčení v Králově Dvoře. 

V 15:10 dorazil Josef Trpišovský, počet přítomných členů představenstva vzrostl na 6. 

Proběhlo jednání se zástupcem soukromého dopravce SILVER JET, který v minibusech 
vozí turisty mezi populárními lokalitami (Karlštejn, Velká Amerika, Srbsko, Svatý Jan 
pod Skalou…). Byla domluvena vzájemná spolupráce, v minibusech je možnost 
umístění propagačních materiálů DMO, dopravce bude rád za pomoc s jednáním se 
starosty. Do budoucna se nebrání rozšiřování spojů o další lokality, pokud bude 
poptávka ze strany turistů. Josef Trpišovský se dotázal, kdy je doprava v provozu, Eliška 
Hochsteigerová informovala, že od 1. 4. 

Mgr. Přemysl Landa sdělil, že jsou v přípravě turistické noviny a návštěvnická karta. 
Proběhla diskuze o článcích do novin a zda nebudou vycházet 2 x do roka. Přítomní se 
spíše shodli, že vhodné je jedno číslo ročně s ohledem na množství novinek. 

Místopředseda dále sdělil, že společně s DMO Brdy a Podbrdsko navrhujeme přihlásit 
produkt poutního turismu do soutěže Velká cena cestovního ruchu. Přítomní souhlasili. 

Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. souhlasí s přihlášením produktu 
poutního turismu do soutěže Velká cena cestovního ruchu. 

Hlasování: Pro – 6, Proti – 0, Zdržel se – 0 

 

 2. Vyhodnocení akčního plánu za rok 2022 

Místopředseda informoval, že materiál obdrželi přítomní e-mailem s předstihem. Plnění 
akčního plánu za minulý rok hodnotí velmi pozitivně, více jak 80 % aktivit bylo splněno, 
částečně splněno bylo téměř 9 % a nesplněno okolo 11 %. Vyzval Elišku Hochsteigerovou 
ke komentáři. 

Eliška Hochsteigerová doplnila, že částečně splněné aktivity byly více splněné než 
nesplněné. Například ze tří produktových brožur byly vydány dvě, chybí brožura 
k produktu Krajem Berounky dětskýma očima. Dále k nesplněným aktivitám doplnila, 
že se jednalo o záležitosti, na něž nezbývala kapacita z personálního hlediska. 

V rámci aktivity k rozvoji cyklostezky Po stopách českých králů a přeložení dálkové 
cyklotrasy č. 3 právě na tuto cyklostezku proběhla diskuze, která se týkala realizace 
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chybějících úseků, jednání s obcemi a realizace přeložení. Eliška Hochsteigerová 
informovala, že k tomuto je domluveno jednání předsedy s radním pro oblast veřejné 
dopravy Středočeského kraje Mgr. Petrem Boreckým. 

Nikdo poté nevznesl dotaz ani podnět k diskuzi. 

Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. bere na vědomí vyhodnocení akčního 
plánu 2022. 

Hlasování: Pro – 6, Proti – 0, Zdržel se – 0 

 

3. Akční plán a rozpočet na rok 2023 

Mgr. Přemysl Landa opět připomněl, že materiály byly zaslány e-mailem. Požádal Elišku 
Hochsteigerovou o komentář, která sdělila, že akční plán byl projednáván již na valné 
hromadě. Nově oproti loňskému roku je v akčním plánu rozepsán rozvoj produktů 
a předpokládané marketingové nástroje a kanály k jejich komunikaci. 

Co se týče rozpočtu ten byl vytvořen na základě předpokládané finanční náročnosti 
jednotlivých aktivit akčního plánu. Dále byly do rozpočtu zahrnuty položky týkající se 
běžného provozu spolku, ty byly stanoveny na základě loňského roku vč. započítání 
inflace u relevantních položek. 

Mgr. Přemysl Landa okomentoval plánované vrácení drobné části dotace, jednalo se 
o prostředky na mzdu ředitelky, která byla začátkem roku placena městem Beroun. 

Závěrem místopředseda doplnil, že realizace jednotlivých aktivit bude projednávána na 
představenstvu. Nikdo dále nevznesl dotaz ani podnět k diskuzi. 

Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. schvaluje rozpočet a akční plán 
na rok 2023. 

Hlasování: Pro – 6, Proti – 0, Zdržel se – 0 

Usnesení: PŘIJATO 

 

4. Výběrové řízení na zaměstnance 

Místopředseda informoval, že i tento podklad byl zaslán e-mailem. Sdělil, že vypsání 
výběrového řízení na 0,5 úvazku nám umožňují prostředky z dotace od Středočeského 
kraje. 

Proběhla diskuze k zadání výběrového řízení, přítomní se shodli že lépe by název pozice 
vystihoval „specialista cestovního ruchu“. Dále se přítomní domluvili, že bude vhodné 
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v rámci zadání uveřejnit plánovanou výši hrubé mzdy, což bude výhodné pro efektivní 
výběr zaměstnance – nepřihlásí se zájemci, kteří by měli vyšší očekávání ohledně mzdy. 

Mgr. Přemysl Landa uvedl, že by úvazek měl být vypsán na dobu určitou do 31. 12. 2023 
s výhledem prodloužení, dle možností DMO. 

Přítomní se shodli, že možnost zasílat přihlášky do výběrového řízení by měla být 
stanovena na 15. 2. 2023. Dále proběhla diskuze o komunikačních kanálech, kterými se 
bude výzva na výběrové řízení šířit – informace bude předána členům a partnerům ke 
sdílení, budou zváženy internetové portály práce. 

Ing. Vojtěch Matějček uvedl, že by bylo vhodné stanovit jak do zadání, tak i do usnesení, 
kdo výběr zaměstnance zajistí, přítomní souhlasili. 

Dále proběhla diskuze k financování aktivit a zaměstnanců DMO. Přítomní se shodli, že 
by bylo vhodné zvýšit objem členských příspěvků jednak od obcí, ale i od 
podnikatelských subjektů. Místopředseda navrhnul na příští jednání představenstva 
zařadit možné úpravy příspěvkového řádu tak, aby byl více motivační pro vstupování 
nových členů. Eliška Hochsteigerová zpracuje návrh a inspiraci u jiných DMO. 

Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. schvaluje vypsání výběrového řízení 
na zaměstnance spolku – úvazek 0,5. Představenstvo spolku Berounsko, z. s. pověřuje 
předsedu představenstva a ředitelku výběrem zaměstnance dle projednaného zadání. 

Hlasování: Pro – 6, Proti – 0, Zdržel se – 0 

Usnesení: PŘIJATO 

 

5. Prezentační akce na rok 2023 

Mgr. Přemysl Landa shrnul akce, kterých se DMO v loňském roce zúčastnila 
s prezentačním stanem. Eliška Hochsteigerová doplnila, že celkem bylo napřímo 
osloveno zhruba 3,5 tis. návštěvníků. Dále místopředseda sdělil, že je důležité být na 
akcích, kam míří lidé z jiných regionů. 

Proběhla diskuze k akcím, Mgr. Vojtěch Hrdlička mluvil o tom, že hojně jsou 
navštěvované farmářské trhy na Tetíně, zároveň připomněl možnost zúčastnit se 
nějaké akce v Praze. 

Mgr. Přemysl Landa k akcím poznamenal, že je třeba počítat s logistickou (přesun 
a stavba stanu) a personální náročností (brigádníci), akce by se měla ideálně vyplatit 
v počtu oslovených lidí. 



 

6 
Berounsko, z. s. 
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun 
IČ: 08406405  
www.berounsko.net 
 

Závěrem se shodli, že Eliška Hochsteigerová připraví návrh akcí, vč. těch, kde se může 
Berounsko prezentovat např. bannerem či dodanými materiály. Janis Sidovský uvedl 
možnost distribuovat materiály během Noci na Karlštejně. 

 

6. Sdružení turistických oblastí 

Mgr. Přemysl Landa představil Sdružení turistických oblastí České republiky, z. s. Jedná 
se o organizaci, která vznikla v roce 2020 a je profesní asociací pro oblastní DMO. Eliška 
Hochsteigerová doplnila, že mezi jejich aktivity např. patří snaha pozitivně ovlivňovat 
systém certifikace, podobu národního dotačního programu nebo se podílet na přípravě 
zákona o cestovním ruchu. Aktivit je však celá řada, členové se pravidelně každý měsíc 
scházejí on-line a diskutují problematiku DMO, mají také pracovní skupiny. Členství 
v organizaci je spojeno s členským příspěvkem 2 000 Kč za rok. 

Mgr. Přemysl Landa uvedl, že členství v profesní asociaci považuje za vhodné. Pokud 
bychom se rozhodli pro vstup, tak by pak členství schvalovala valná hromada. Přítomní 
s postupem souhlasili. 

Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. doporučuje valné hromadě zvážit 
členství v organizaci Sdružení turistických oblastí České republiky, z. s. 

Hlasování: Pro – 6, Proti – 0, Zdržel se – 0 

Usnesení: PŘIJATO 

 

7. Diskuze a ukončení 

Janis Sidovský a Mgr. Vojtěch Hrdlička diskutovali o termínu setkání pracovní skupiny, 
to by mohlo proběhnout poslední týden v únoru. 

Do diskuze nikdo nevstoupil. Mgr. Přemysl Landa konstatoval, že termín dalšího 
jednání stanoví předseda. Všem účastníkům poděkoval za jednání a rozloučil se. 

 

 

 

……………………………………………… 

zapsala 

Eliška Hochsteigerová 

 

……………………………………………… 

ověřil 

Josef Antoniv 

 

……………………………………………… 

místopředseda  

Mgr. Přemysl Landa 

 


