Český Krumlov, duben 2017

Kontrola oprávněnosti provozování průvodcovské činnosti ve městě Český Krumlov
Vážené dámy, vážení pánové,
Český Krumlov, město zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO, je oblíbenou destinací turistů
z celého světa. Naším zájmem je, aby se Český Krumlov návštěvníkům líbil a odvezli si co nejlepší zážitky.
Snažíme se o poskytování co nejkvalitnějšího a komplexního servisu, mezi který patří i nabídka prohlídek
města.
Naším zájmem je, aby v Českém Krumlově byly poskytovány kvalitní průvodcovské služby v souladu s právní
legislativou ČR a EU, upozorňujeme proto všechny cestovní kanceláře, že průvodci jejich skupin se v Českém
Krumlově mohou setkat s kontrolou ze strany Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu v Českém
Krumlově. Prosíme o upozornění Vašich průvodců, aby u sebe měli veškeré potřebné doklady k prokázání
oprávněnosti provozování průvodcovské činnosti:
-

-

průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas)
doklad o tom, že je průvodce zaměstnancem cestovní kanceláře (pracovní smlouva, dohoda o
pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, potvrzení zaměstnavatele, že je osoba jeho
zaměstnancem)
kopie průkazu živnostenského oprávnění vydaného zaměstnavateli v ČR nebo jeho adekvátní podoba
ze země původu

Předložením těchto dokladů průvodce napomůže ke zdárnému a rychlému průběhu kontroly, samotná
prohlídka nebude narušena na dobu delší, než je nezbytně nutné (cca 15 min), a Vaši klienti odjedou
z Českého Krumlova spokojeni.
V případě, že by z Vaší strany nebylo možno zajistit průvodcovský servis v souladu s platnou právní
legislativou ČR a EU, doporučujeme vybrat a objednat průvodcovské služby členů Sdružení průvodců Český
Krumlov
www.guidekrumlov.eu
nebo
kontaktovat
Infocentrum
Český
Krumlov
www.ckrumlov.info/infocentrum, které Vám služby dle Vašich představ zprostředkuje.
Děkujeme Vám za pochopení, vstřícnost a spolupráci v naplňování společného cíle.
Věříme, že průvodcovské služby budou v Českém Krumlově nadále poskytovány ve vysoké kvalitě a v souladu
s právní legislativou.
Přejeme Vám a Vašim klientům krásný pobyt v Českém Krumlově!
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