
Jednání profesní organizace Sdružení 
průvodců v době covidové - rok 2020

(některé akce společně s Asociací průvodců ČR)



09.06.2020
Ministryně Schillerová několikrát zmínila naši profesní skupinu 

jako jednu z nejvíce postižených a slíbila cílenou pomoc. Poté 
předala záležitost MMR. Písemná komunikace.

22.07.2020
Sdružení průvodců se stalo členem Podnikatelských odborů. 

Členství je zdarma. Možnost poslat dobrovolný příspěvek. Výbor 
rozhodl zaslat 1000,- Kč jako dobrovolný příspěvek.

20.06.2020

Odeslán doporučený dopis primátorovi Hřibovi s popisem naší 
situace.

28.07.2020

jsme přizváni předsedou Asociace průvodců PhDr. Volemanem
na osobní jednání  profesních organizací s min. Dostálovou, 
žádné řešení. Záchranná sít nás doporučuje na Úřad práce.



29.07.2020
MPO sdělilo přes AMSP (Asociace malých a středních podniků a 

živnostníků) – Sdružení průvodců je jejím přidruženým člene, že 
vláda ČR nepředpokládá prodloužení bonusového období. Dotaz 

jsme předtím iniciovali přes AMSP.

09.08.2020
Napsány dopisy min. Schillerové, premiérovi a všem členům 

vlády. Okamžitě se ozval jen ministr MPO Havlíček a má 
doplňující otázku: Jak pomáhají průvodcům v pandemii okolní 

státy? Zjistili jsme informace od kolegů ze zahraničí
a odeslali (Slovensko, Rakousko, Německo, Itálie, Španělsko, 

Holandsko….). Nikdo jiný se nám neozval.

04.08.2020

Schůzka na Magistrátu HMP - zástupci Sdružení průvodců a 
radní H. Třeštíková. Všechny prostředky, cca 120 milionů, dali do 
akce V Praze jako doma. Paní radní doporučila žádat o granty, 
ale neřekla, zda granty vyřeší problém celé profesní skupiny. 
Navíc žádosti na granty na tento a příští rok byly již uzavřeny.

13.08.2020

Píšeme dopis ombudsmanovi St. Křečkovi - cítíme se 
diskriminováni, pomáhá se jen firmám a jejich zaměstnancům. 
Chceme stejná práva. Odeslán dopis s prosbou o radu panu 
Středulovi – odbory – neodpověděl.



17.08.2020
Voláme na sekretariát ministryně Schillerové, aby si přečetli 

dopis odeslán 09.08.2020 a posíláme jej znovu s žádostí o 
schůzku. voláme kabinet premiéra Babiše, aby si přečetli dopis 
odeslaný 09.08.2020 a posíláme jej znovu s žádostí o schůzku.

24.08.2020
Ráno nám volal kabinet premiéra, nabízí schůzku termín 

25.8.2020 v 17 hodin. večer ( v předvečer schůzky s premiérem 
a Schillerovou ) nám sdělila e-mailem ministryně Dostálová: 

„případná finanční pomoc by musela být poskytována jak určitá 
forma dotační podpory. To by v praxi znamenalo, že by se již 

poskytnutý kompenzační bonus postavený na daňovém základu 
musel od dotační pomoci odečíst. Kompenzační bonus je s dotací 

neslučitelný“. Později jsme zaslali na MMR dotaz s žádostí o 
vysvětlení neslučitelnosti. Po telefonické urgenci a 

dvoupísemných urgencích zatím došla dvakrát odpověď, že 
dotaz se řeší a máme mít trpělivost.

23.08.2020

Poslán dopis celému politickému grémiu ČSSD v souvislosti s 
volebním heslem o pomoci v krizi – vůbec nám neodpověděli.

25.08.2020

Ráno ( v den jednání s premiérem a Schillerovou) dostáváme e-
mail  z Ministerstva financí: Citace z e-mailu: „Jelikož jsou 
kompetence paní ministryně přesně vymezené, je nutné se s 
Vaším návrhem týkajícím se odpuštění sociálního a zdravotního 
pojištění obrátit na příslušná ministerstva, a to konkrétně na 
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo 
zdravotnictví. Kontakty jsou k dispozici na internetových 
stránkách MPSV a MZ Podepsán Mgr. Lukáš Krupka – toto byla 
zcela nesprávná informace.



26.08.2020
Jednání na MPSV - JUDr. Veronika Trejbal Sokolská - ředitelka 

odboru trhu práce. Nemohou pro nás nic udělat. MPSV řeší 
pouze otázku zaměstnanců. Doporučují nám pracovní úřad. Na 
otázku, proč nemají OSVČ nárok na ošetřovné odpověděli, že je 

to tak prostě už historicky. Zaslali nám důvodovou zprávu k 
tomuto rozhodnutí.

Jednání s premiérem a ministryní Schillerovou - trvalo déle než 
hodinu – premiér uznává nutnost řešení situace, vláda nám nic 
nedá. Ale na svůj Tweet premiér píše:Profesionální průvodci 
jsou jako velvyslanci naší země. Odkazuje nás na magistrát na 
Patrika Nachera, neboť magistrátu poslali peníze. 
https://twitter.com/AndrejBabis/status/1298312439109427202
Ministryně Schillerová nám při jednání oznamuje, že odpuštění 
sociálního a zdravotního pojištění, neřeší MPSV, ale musí na to 
být zákon. Jiná informace než tentýž den ráno v mailu od pana 
Krupky! Žádnou pomoc nám nepřislíbili. Vyžadovali jsme 
podobný režim jako Kurzarbeit. Zdůrazňovali jsme velké 
zvýhodnění zaměstnanců oproti OSVČ. Schillerová odpověděla, 
že se máme nechat zaměstnat, když jsou na tom zaměstnanci 
lépe.

27.08.2020

Žádáme o schůzku ministra Havlíčka MPO. Ten souhlasí, píše 
svému řediteli, aby připravil schůzku. Schůzka nebyla, neboť se 
pak jednalo jen na magistrátu. Ministr Havlíček projevil zájem a 
podporu.



31.08.2020
Jednání zástupců průvodců na Magistrátu HMP se zastupitelem 

P. Nacherem. Neví, jak by nám mohl pomoci. Peníze nejsou. 
Tvrdí, že pro nás byla určena akce. V Praze jako doma! Do této 

akce dalo město 120 mil. Vysvětlujeme mu, že velmi málo 
návštěvníků Prahy použilo své vouchery, které dostali v 

hotelech, na průvodcovské služby. Během tohoto jednání se 
konala před magistrátem demonstrace průvodců.  Vyšlo několik 

článků a reportáží (TV Prima, LN, Prager Zeitung)

10.09.2020
19. jednání Zastupitelstva HMP. Usnesení 19/1, ve kterém vyzývá
1. Radu HMP, Vládu České republiky a zástupce průvodcovských 
asociací k  trojstranným jednáním v této věci 2. Radu HMP, aby 
se ekonomickou situací průvodců v Praze neprodleně zabývala 

a na příštím jednání ZHMP přišla s návrhy konkrétní pomoci!

09.09.2020

Iniciativa průvodců svolává demonstraci před Magistrát HMP ( s 
podporou Sdružení průvodců a Asociace průvodců) - bylo to den 
před zasedáním Zastupitelstva HMP, upozornění, že další den 
chceme projednávat na zastupitelstvu pomoc průvodcům.

17.09.2020

měla být schůzka u radní Marvanové – byla však jen schůzka s 
její kolegyní JUDr. Vrbíkovou. v 11.00 hodin se konala 
videokonference zastupitelstva, na kterou byli zástupci  
nečekaně přizváni. Účastníci: primátor Hřib, Třeštíková, P. 
Nacher, Babiš, Schillerová, Dostálová.



22.09.2020

Jednání Komise Rady HMP pro oblast cestovního ruchu. Zástupcům 
průvodců se podařilo dostat se na jednání komise jako hosté 

(Mecnerová, Krýzlová, Navrátilová, Voleman ) Výňatek ze zápisu: lze 
najít také na webu Magistrátu zástupci Sdružení průvodců, z.s. a 
Asociace průvodců ČR uvedli, že katastrofální situace způsobená 

pandemií coronaviru a s ní propad cestovního ruchu začal již v únoru. 
Vláda pražským průvodcům nepomohla.  Průvodci se tak ocitli v 
existenčních potížích. Situaci nelze řešit ani bankovním úvěrem, 
protože každý, kdo pracuje nebo podniká v cestovním ruchu, je v 

současné době pro banku rizikovým klientem. Pro využití ve školách 
chybí průvodcům pedagogické vzdělání. Proto žádají o pomoc město. 

Zástupci průvodců požádali, aby město vyvolalo další jednání s 
vládou a aby program podpory cestovního ruchu generoval více 

programů, které by byly využitelné průvodci. Předsedkyně namítla, 
že jednání s vládou již proběhlo a není příliš pravděpodobné, že se 

podaří vyvolat další. Poté převzala od paní Mecnerové písemný 
požadavek na podporu pražských turistických průvodců.

Výsledek: jsme malá a nezajímavá skupina. Odpouštět soc. a  
zdrav. Pojištění OSVČ vláda už nebude. Kompenzační bonus je 
vyčerpán, veškeré argumenty smeteny ze stolu za MF i za MMR. 
Podpora směřována jen pro zaměstnance. DPH se snížilo na 10 
% u všech služeb v cest. ruchu, u průvodcovské činnosti to prý 
nedovoluje EU. Z pohledu MF a MMR možná průvodcovská 
činnost zanikne, doporučují nám rekvalifikovat se. Jana 
Mecnerová žádala vyčištění města od freetour a falešné charity, 
uznání jen jednoho průkazu pro místní kvalifikované průvodce. 
a upozornila na snadné získávání  živn. oprávnění pro cizince za 
1.000 Kč bez vzdělání, bez znalosti ČJ,  nemusí mít pojištění a 
ani přechodné bydliště v ČR.  Alena Navrátilová znovu 
připomněla hlavní bod jednání. Od 8.6. jsou průvodci bez 
prostředků a vůbec nikoho tato profesní skupina nezajímá. Po 
skončení videokonference přiběhla radní Třeštíková, budou 
uvažovat, jak pomoci, máme navrhnout varianty finančních 
náhrad na jednání komise cest. Ruchu dne 22.09.2020.



24.09.2020
Proběhlo zasedání Rady HMP – v zápisech není zmínka o pomoci 

průvodcům.

11.10.2020
Odeslány žádosti o pomoc a informace Pirátům, ministru 

Havlíčkovi a na AMSP paní  Svobodové.  Odeslány informace 
panu Bábkovi Podnikatelské odbory.

05.10.2020

Proběhlo zasedání Rady HMP – v zápisech není zmínka o pomoci 
průvodcům.

15.10.2020

Konalo se 20. jednání zastupitelstva HMP. Požádali jsme Patrika 
Nachera, aby vyzval radní Třeštíkovou, aby sdělila zastupitelům, 
jak splnila výzvu určenou pro ni na minulém zastupitelstvu (viz 
bod 2 dne 10.9.2020). Za průvodce Alena Navrátilová a sdělila 
zastupitelům konkrétní důvody, proč nám nepomůže program 
VPJD ani průvodcování pro školy.

15.10.2020
Videokonference - tripartita vláda, Praha, průvodci. Účastnili se 

Schillerová, Dostálová, Hřib, Nacher, Třeštíkova a Králová –
ředitelka z MMR a za průvodce Mecnerová ( Sdružení průvodců 

z.s. ), Voleman ( Asociace průvodců z.s. ), Navrátilová ( Iniciativa 
průvodců ). Připojení internetu vypadávalo. Naši zástupci měli  

dojem,že nám nikdo nechce pomoci. Žádný konkrétní návrh ani 
závěr.



15.10.2020
Rozhovor v TV ( 18,00 )  Radomil Bábek – předseda (Sdružení 

průvodců je členem Podnikatelských odborů). Dvakrát nás 
zmínil, že jsme opomíjení. Vyjednává s vládou podporu pro OSVČ.

15.10.2020

Události Komentáře ve 22.00 Hodin na přímý dotaz Piráta 
Martina Jiránka řekla ministryně Dostálová, že našla 500 mil. 
pro CK, CA a průvodce. On jí předtím řekl, že pomoc je 
nekoncepční a vláda pomůže tomu, kdo hodně křičí. A řekl: " A 
pojďme si teď společně říci třeba: průvodci"

27.10.2020

Odeslán e-mail  s  připomínkami k parametrům dotace "COVID 
průvodci " premiérovi a v kopii na MMR ministryni Dostálové, 
náměstkovi Koppitzovi a zastupiteli Patriku Nacherovi. 

16.10.2020
Ráno nám přišel mail od AMSP od paní Svobodové (Sdružení 

průvodců je členem AMSP a přes ně jsme posílali dopis. Na 
včerejší večerní poradě ministra průmyslu a obchodu K. 

Havlíčka potvrdila paní ministryně pro MMR Klára Dostálová, že 
je připraven mj. program CO-VID Cestovní ruch, ze kterého 

dostanou kompenzace i průvodci cestovního ruchu. Dnes o něm 
jedná vláda, tedy budeme sledovat výsledky, ale předpoklad je, 

že bude schválen. 02.11.2020

Zveřejněny podmínky Covid - podpora cestovního ruchu -
Protože podmínky dotace COVID průvodce jsou pro průvodce 
nastaveny velmi nevýhodně, jednáme nyní o jejich změně a 
zmírnění s těmito organizacemi: MMR, s poslanci, kteří mají na 
starost cestovní ruch, se zastupiteli HMP, kteří mají na starost 
cestovní ruch, s Podnikatelskými odbory a s  AMSP

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-podpora-cestovniho-ruchu


03.11.2020
Odeslán další dopis ombudsmanovi  uvádíme konkrétní body 

příklady a doufáme, že tyto diskriminační případy jsou 
dostatečným podnětem, aby začal ombudsman jednat. Dotace 

má tak svazující parametry,  že si o ni nebude moci zažádat 
téměř žádný průvodce.

04.11.2020

Jednání Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy zastupitelstva HMP. Forma videokonference -
za Sdružení průvodců se zúčastnily Jana Mecnerová, Naďa 
Wellerová a Zuzana Manová. Opět bylo řečeno, že přímá finanční 
pomoc od HMP není možná. Členové výboru přislíbili spolupráci 
na zlepšení podmínek průvodců v Praze. Začínáme jednání s 
PCT/PIS. Spolupráce s PCT/PIS bude nutná i kvůli vydávání 
nových národních průkazů.  

Národní průkaz průvodce
Zákon č. 117/ 2020 Sb. Má vydávat MMR od 1.1. 2021. Schválením 
zákona č 117/2020 Sb jsme se stali jedinou zemí, kdy bude 
průkaz 1. stupně ( tedy licence) udělován bez jakýchkoliv 
požadavků na vzdělání a kvalifikace. Přitom MMR, které má 
průkazy vydávat,  má na svých stránkách následující informace. 

https://wwwmmr.cz/cs/ministerstvo/cestovni-ruch/pravo-legislativa/prehled-plat                     nych-pravnich-predpisu-(1)/pravidla-pro-volny-pohyb-pruvodcovskych-a-dopr/cinnost-turistickych-pruvodcu?feed=AllPageFefed


29.10.2020
Sdružení průvodců odeslalo připomínky k národním průkazům 

premiérovi i MMR, průvodci píší a telefonují o informace zda 
dosáhnou na dotaci Covid- průvodce cest.ruch bez odpovědí. 

19.11.2020
Nás informuje dopisem Mgr. Třeštíková radní pro kulturu a 

cest.ruch, že PCT/ PIS  zasílá dopis na MMR o uznání kvalifikace 
Průvodce Prahou, zatím bez odpovědi. Sdružení hledá podporu 

napříč kluby Magistrátu, jediní komunikují Piráti. Předáváme 
materiály pro odbornou způsobilost a časovou linku – historie 

pražského průvodce zastupitelům Pirátské strany na 
Magistrátu. Následuje několik video call vysvětlení situace 

průvodců jednak jako OSVČ bez pomoci a jako pražských 
průvodců bez podpory oborového MMR. Stejné materiály 

poskytnuty a urgentní podporu ve věci odborné způsobilosti 
požadujeme po radní JUDr. Marvanové legislativní odbor. 

10.11.2020

Průvodců se zastal v PSP za klub Pirátů Martin Jiránek 

26.11.2020

Pořad ČT " Máte slovo " narychlo přizvána Jana Mecnerová.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/220411030520035/


26.11.2020
Sdružení průvodců bylo nabídnuto členství v České unii 

cestovního ruchu( bývalé Forum cest. Ruchu ) máme u nich 
velkou podporu na vázanou živnost, poté na odbornou 

způsobilost průvodců již před novelou zákona 117/2020a během 
jednání v Parlamentu. Výbor narychlo rozhodl o vstupu a již 

jsme členem ČUCR - největší organizace spojující profesionály v 
cest. Ruchu. Vzhledem k tomu, ze nás těžké roky, velké změny v 

cestování a pomalý návrat turistů, takto dostaneme včas 
informace a máme možnost připomínkovat i snad ovlivňovat 
podobu cest. ruchu v ČR. Naše připomínky k uznání odborné 

způsobilosti PCT / Tyrkys na II .stupeňnárodního průkazu MMR, 
ČUCR již zapracovala do návrhu novely k 30.11. a předala MMR. 


