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4
O B E C N Ě Z Á V AZ N Á V Y H L Á Š K A
ze dne 29. dubna 1993,
o průvodcovské službě
Městské zastupitelstvo v Českém Krumlově vydává podle § 14 odst. 1 písm. i) a o) a
§ 14 odst. 2 zákona České národní rady č.
367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (úplné znění č.
410/1992 Sb.), tuto obecně závaznou vyhlášku:
§1
Základní ustanovení
(1) Účelem vyhlášky je stanovit podmínky
výkonu průvodcovské služby na území města Český Krumlov.
(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) průvodcovskou službou činnost prováděná za úplatu a spočívající v doprovázení
jednotlivců nebo skupin osob veřejnými prostranstvími1 na území města spojeném s
podáváním informací o městě, jeho historii,
jednotlivých budovách nebo jiných zajímavostech,
b) průvodcovskou agenturou fyzická nebo
právnická osoba, která na základě živnostenského oprávnění poskytuje vlastním jménem a na vlastní účet průvodcovské služby,
c) průvodcem fyzická osoba, která pro
průvodcovskou agenturu vykonává průvodcovské služby,
d) centrálou organizační jednotka městského úřadu nebo průvodcovská agentura
pověřená
organizováním
průvodcovské
služby ve městě.
§2
1

Městská vyhláška č. 3/1992, o veřejných
prostranstvích, ve znění městské vyhlášky č.
4/1993.

Průvodci
(1) Průvodcem ve městě Český Krumlov
může být pouze osoba, která
a) je starší 15 let,
b) prokázala potřebnou znalost jazyků, v
nichž je oprávněna průvodcovskou službu
vykonávat,
c) prokázala znalost historie města a jeho
památek.
(2) Znalost jazyka podle odst. 1 písm. b)
se prokazuje
a) vysvědčením o státní jazykové zkoušce
nebo státní závěrečné zkoušce z cizího jazyka, nebo
b) vysvědčením o maturitní zkoušce z cizího jazyka s prospěchem alespoň velmi
dobrým, nebo
c) dokladem o složení zkoušky z cizího
jazyka v rámci vysokoškolského studia s
prospěchem výborným.
Nemůže-li uchazeč předložit žádný z
těchto dokladů, přezkouší jeho jazykové
schopnosti komise při zkoušce podle odst. 3.
(3) Znalost historie města a jeho památek
podle odst. 1 písm. c) se prokazuje zkouškou před odbornou komisí (dále jen „komise“), kterou jmenuje městská rada.
(4) Přihlášky ke zkouškám podávají uchazeči písemně na městský úřad. Zkoušky se
konají nejméně jednou ročně a uchazeči
jsou na ně písemně zváni nejméně dva týdny předem.
(5) Uchazeči, který splní podmínky uvedené v odst. 1, vydá městský úřad odznak
průvodce městem Český Krumlov (dále jen
„odznak“) se jmenovkou a osvědčení o
oprávnění vykonávat funkci průvodce městem Český Krumlov, v němž uvede jazyky, v
nichž je průvodce oprávněn provádět. V případě potřeby je povinen se zúčastnit školení
průvodců pořádaného centrálou.
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(6) Za každou řádnou i opravnou zkoušku
před komisí se platí poplatek 300 Kč. Za
vydání osvědčení a odznaku, jakož i za přezkoušení potřebné k vydání nového osvědčení, se platí poplatek 100 Kč.
(7) Průvodce je při poskytování průvodcovské služby povinen
a) mít při sobě průkaz totožnosti a vyplněný doklad o zaplacení poplatku podle § 3
odst. 5 nebo doklad vydaný centrálou (§ 4
odst. 2 písm. e)) o výkonu stálé průvodcovské služby,
b) být rádně označen odznakem,
c) řádně reprezentovat město a přispívat
ke zvyšování jeho prestiže mezi návštěvníky,
d) ohlásit předem začátek každé prohlídky centrále (§ 4) a po skončení prohlídky
centrále neprodleně hlásit počet provedených návštěvníků a jejich státní příslušnost,
e) strpět kontrolu osob pověřených městským úřadem nebo centrálou (dále jen „kontrolní orgán“),
f) na požádání kontrolního orgánu předložit doklady uvedené v písm. a)
§3
Průvodcovské agentury
(1) Průvodcovské služby může na území
města vykonávat pouze průvodcovská agentura, která k tomu má povolení městského
úřadu, a pouze prostřednictvím průvodců s
platným osvědčením podle § 2 odst. 5.
(2) Povolení podle odst. 1 udělí městský
úřad na žádost průvodcovské agentuře, která:
a) má sídlo (bydliště) na území města,
b) zaměstnává v pracovním poměru nebo
na základě dohody o pracovní činnosti alespoň jednu osobu, která má platný průkaz po
městě Český Krumlov, nemá-li tento průkaz
sama fyzická osoba provozující průvodcovskou agenturu,
c) má živnostenské oprávnění k poskytování průvodcovských služeb.
(3) Povolení může městský úřad výjimečně udělit též průvodcovské agentuře, která
nesplňuje podmínky uvedené v odst. 2,
jestliže jí nemůže poskytnout požadované
průvodcovské služby žádná průvodcovská
agentura, která má povolení podle odst. 2.
(4) Udělené povolení může městský úřad
kdykoliv odejmout, jestliže jeho držitel nesplňuje nadále podmínky uvedené v odst. 2
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nebo porušuje povinnosti stanovené touto
vyhláškou.
(5) Za vydání povolení se platí místní poplatek podle zvláštního předpisu2.
(6) Vydáváním povolení podle odst. 2 a 3
může městská rada pověřit centrálu.
§4
Organizace průvodcovské služby
(1) Průvodcovskou službu ve městě organizuje centrála určená městskou radou.
(2) Centrála
a) je-li k tomu pověřena městskou radou,
vydává povolení podle § 3 odst. 2 a 3 a vybírá za ně poplatky,
b) přijímá a eviduje hlášení průvodců o
zahájení a ukončení prohlídky podle § 2
odst. 7 písm. e),
c) zajišťuje průvodce pro předem ohlášené i neohlášené skupiny,
d) organizuje prohlídky města pro individuální návštěvníky,
e) koordinuje zajišťování stálé průvodcovské služby pomocí průvodců průvodcovských agentur a vydává těmto průvodcům
doklad o výkonu stálé průvodcovské služby,
nahrazující doklad o zaplacení poplatku za
povolení podle § 3 odst. 5,
f) vede přehled všech průvodců městem,
kteří mají platné osvědčení,
g) organizuje školení a zkoušky průvodců,
h) zajišťuje reklamu průvodcovské služby,
i) vydává se souhlaseni odborné komise
oficiální informační texty o městě a jeho zajímavostech,
j) kontroluje činnost jednotlivých průvodců,
k) podává městské radě informace o průvodcovské službě na území města a navrhuje přijetí potřebných opatření.
§5
Kontrola a sankce
(1) Dodržování této vyhlášky kontrolují
pověření pracovníci městského úřadu a centrály a strážníci městské policie.
(2) Za porušení povinností stanovených
touto vyhláškou může být podnikateli podle §
2

Městská vyhláška č. 35/1992, o místních poplatcích, ve znění městské vyhlášky č. 9/1992 a
městské vyhlášky č. 4/1993.

Vyhláška města Český Krumlov č. 4/1993

50 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uložena městskou radou pokuta ve výši
až 100 000 Kč. Odpovědnost podle ostatních
obecně závazných právních předpisů tím
není dotčena.
§6
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ných zvláštního zřetele bude přiměřeně snížen nebo zcela prominut.“
(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1994.

Antonín Princ v. r.
zástupce starosty

Přechodná ustanovení
(1) Potvrzení o absolvování školení pro
průvodce městem organizovaného Kulturní
agenturou města Český Krumlov se považuje za osvědčení podle § 2 odst. 5.
(2) Jako průvodci mohou ve městě působit vedle osob s osvědčením podle § 2 odst.
5 též osoby, které mají osvědčení Institutu
obchodní výchovy Ministerstva obchodu
České republiky pro výkon průvodcovské
činnosti.
(3) Osobám uvedeným v odst. 1 a 2 bude
vydán odznak na základě jejich písemné
žádosti a po zaplacení poplatku 50 Kč.
§7
Závěrečná ustanovení
(1) Městská vyhláška č. 3/1992, o veřejných prostranstvích, se doplňuje takto:
1. v § 3 odst. 2 se za slova „k reklamě“,
doplňují slova „k průvodcovské činnosti“,
2. v § 5 odst. 1 se za slova „městského
úřadu“, vkládá věta: „Poskytování průvodcovských služeb upravuje zvláštní předpis.“
Na konec 3. stránky se doplňuje poznámka pod čarou: Městská vyhláška č. 4/1993, o
průvodcovské službě.
3. v § 5 odst. 3 se na konci poslední věty
tečka nahrazuje čárkou a doplňují se „a v
městem zřízených tržnicích“,
4. v § 5 odst. 5 se v poslední větě za slova „města se“ vkládají slova „s výjimkou
městem zřízených tržnic“.
(2) Městská vyhláška č. 5/1992, o místních poplatcích, ve znění městské vyhlášky
č. 9/1992 se doplňuje takto:
1. v § 2 odst. 5 se za slova „v odst. 4
písm. c),“ vkládají slova „nanejvýš však na
částky uvedené v zákoně“,
2. v § odst. 4 písm. a) se doplňuje č. 5,
které zní: „100 Kč za každou prohlídku, poplatek za prohlídky školní mládeže, invalidů,
důchodců, za prohlídky v rámci stálé průvodcovské služby a v jiných případech hod-

Ing. Jan Vondrouš v. r.
starosta

