Asociace kempů České republiky
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 14892928
infocentrum@mesto-hm.cz, tel: 607 68 24 33
www.camp-cr.cz

Zápis z jednání předsednictva a kontrolního
výboru Asociace kempů ČR
dne 6. 11. 2014
v Brně v rámci veletrhu Caravaning
Přítomni:
Starý Bohumil
Suchánek Vlastimil
Smejkal Jan
Bubík Jaromír
Novák Stanislav
Staffen Pavel
Hrstka Milan - omluven
Hess Pavel – omluven
Trnka Jiří - omluven
Svoboda Pavel - omluven
Bc. Písař Martin – sekretář
Hosté:
Ing. Rostislav Hošek – MMR
Vlastimil Němec – člen AKČR
Antonín Pytlíček - AZP
Program valné hromady:
1) Příprava Valné hromady AKČR
2) Nový statut partnera AKČR
3) Nové internetové stránky www.camp-cr.cz
4) Katalog 2015
5) Zpráva revizní komise
6) Jednání CzechTourism
7) Kolegium CR
8) CCI Karty
9) Mezinárodní campingová organizace
10) Povinné registrované kasy
11) Různé
1)
-

Příprava Valné hromady AKČR
Termín: 15.1.2015 od 13:00 do 16:00 hodin v rámci veletrhu Region Tour na výstavišti v Brně ve
výškové budově
Program:
o 12.30 – 13:00 prezentace
o 13:00 Zahájení valné hromady
o Schválení nových stanov AKČR, z.s.
o Volba orgánů předsednictva a kontrolní komise
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2)
-

3)
4)
5)
-

6)
-

7)
-
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o Zpráva o činnosti
o Zpráva o hospodaření
o Zpráva revizní komise
o Plán činností na rok 2015
o Pozvání partnerů a představení novinek – Ministerstvo pro místní rozvoj, Český systém
kvality služeb, CzechTourism a další
Nový statut partnera AKČR
Schválen nový státut - partner AKČR
Možnost zapojení soukromých subjektů, jejichž činnost přímo souvisí s činností a provozováním
kempů
Rozsah prezentace:
o Představení činnosti na valné hromadě AKČR
o Prolink z webových stránek AKČR na web partnera
Poplatek za partnerství 5 000,- Kč
Nové internetové stránky www.camp-cr.cz
Spuštěny nové asociační webové stránky www.camp-cr.cz, které vznikly za podpory Českého
systému kvality služeb
Představení webových stránek jednotlivých sekcí představujících činnost asociace a jeho členských
kempů
Založeny i facebookové stránky asociace
Možnost zasílání akcí v kempech, které budou prezentovány na webových stránkách a facebooku
Členské a kategorizovanné kempy budou i nadále prezentovány na webovýh stránkách
www.camp.cz, dle stávajících dohod.
Katalog 2015
Vydán v nákladu 40 000 ks, z toho pro potřeby CzechTourism 20 000 ks, dále do Informačních
center prostřednictvím A.T.I.C. 5 000 ks, další do knihoven, na veletrhy v ČR …
Financování – vlastní zdroje, CzechTourism, Český systém kvality služeb
Umístěn inzerát na Caravaning 2015 recipročně za poskytnutí prostoru pro veletržní stánek zdarma
Jednání CzechTourism
7.11.2014 se uskuteční na agentuře CzechTourism jednání zástupců odborných asociací a partnerů
k maketingovému plánu na rok 2015
V rámci marketingového plánu se počítá i s podporou asociace:
o Příspěvek na katalog 2016
o Příspěvek na účast na veletrzích Hernning, Dusseldorf
Jednání se zúčastní Bohumil Starý a Martin Písař
Kolegium CR
Proběhne 24.11.2014 na Ministerstvu pro místní rozvoj
Jednání se zúčastní Bohumil Starý
Navržená témata asociací:
o Povinná a jednotná kategorizace kempů ČR, kterou bude provádět pouze AKČR
o Obytná auta a karavany nad 3,5 t, úprava mýtného vč. zvýšeného v pátek
o Podpora propagace karty CCI
o Podpora a zvýraznění činnosti profesních sdružení
CCI Karty
Vydávaná mezinárodní organizací F.I.C.C.
Končí platnost stávajících CCI karet
Nový systém od 1.1.2015 – nový vzhled, data stejná
Nové webové stránky ke kartě – přístup přes identifikační číslo držitele. Po přihlášení možnost
uplatnění slev
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-
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2 kluby, které mohou distribuovat karty do ČR – Federace Campingu a Caravaningu ČR, Ústřední
automotoklub
Karty možno distribuovat pouze členům výše uvedených klubů
Platnost karty 1 rok
Karta nese sebou i pojištění od výjezdu po příjezd až pro 11 osob na akce v kalendáři FICC
Za ČR prosadit pouze kategorizované kempy, současné nekategorizované kempy budou ze seznamu
vymazány
Karty nebude sloužit pouze ke slevám v kempech, ale i na hrady, zámky, zoo a další
Mezinárodní campingová organizace
Jednání proběhne 8. – 11.11.2014 v Paříži
Zúčastní se ho zástupce zahraničního zastoupení CzechToursism v Paříži
Bude podána zpráva a osobně probrány výsledky jednání
Povinné el. registrační kasy s napojením na FÚ - návrh:
Nutnost zřídit od 1.1.2016 v každém středisku organizace (recepce, restaurace, občerstvení,
koupaliště, …
Uvažuje se současně se snížením hranice pro platbu DPH a snížení sazby DPH
Různé
Ing. Rostislav Hošek
o představil personální změny na MMR
o zákon o cestovním ruchu – příprava pozastavena

Zapsal: Martin Písař
Zápis ověřili:
Jan Smejkal
Vlastimil Suchánek

Starý Bohumil,
předseda

