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Sdružení cestovního ruchu a propagace 

v Peci pod Sněžkou,o.s
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DDůůvodyvody vedoucvedoucíí ke vzniku sdruke vzniku sdružženeníí
�� SnahaSnaha o o vytvovytvořřeneníí jednotnjednotnéé koncepce       koncepce       

v propagaci mv propagaci měěsta.sta.

�� SjednocenSjednoceníí investic plynoucinvestic plynoucíích do reklamy ch do reklamy 
a propagace.a propagace.

�� Srpen 2007 Srpen 2007 –– schschůůzka zka „„rady propagacerady propagace““

�� ŘŘííjen 2007 registrace prjen 2007 registrace práávnickvnickéé osoby osoby --

SdruSdružženeníí cestovncestovníího ruchu a propagace v ho ruchu a propagace v 
Peci pod SnPeci pod Sněžěžkou,o.s.kou,o.s.



Charakteristika sdruCharakteristika sdružženeníí
�� SdruSdružženeníí sdrusdružžuje fyzickuje fyzickéé a pra práávnickvnickéé osoby se spoleosoby se společčným ným 

zzáájmem podporovat a koordinovat = rozvjmem podporovat a koordinovat = rozvííjet cestovnjet cestovníí ruch ruch 
v Peci pod Snv Peci pod Sněžěžkou.kou.

�� SdruSdružženeníí je neziskovje neziskovéého charakteru.ho charakteru.

�� VeVešškerkeréé ppřřííjmy sdrujmy sdružženeníí jsou vyujsou využžity ve prospity ve prospěěch sdruch sdružženeníí a a 
jeho jeho ččlenlenůů. . 



CCííle le ččinnosti sdruinnosti sdružženeníí 1.1.

�� Propagace a prezentace Pece pod SnPropagace a prezentace Pece pod Sněžěžkou kou 
a okola okolíí pro potpro potřřeby eby ččlenlenůů ..

�� Podpora vytvPodpora vytváářřeneníí infrastruktury infrastruktury 
cestovncestovníího ruchu.ho ruchu.

�� VyhledVyhledáávváánníí a poskytova poskytováánníí informacinformacíí v v 
oblasti  cestovnoblasti  cestovníího ruchu a jejich ho ruchu a jejich 
poskytovposkytováánníí ččlenlenůům sdrum sdružženeníí..



CCííle le ččinnosti sdruinnosti sdružženeníí 2.2.

�� PoPořřááddáánníí kulturnkulturníích, sportovnch, sportovníích, ch, 
ttěělovýchovných a vzdlovýchovných a vzděělláávacvacíích akcch akcíí..

�� PPřřííprava a zpracovprava a zpracováánníí marketingových marketingových 
studistudiíí, koncep, koncepččnníích a strategických ch a strategických 
rozvojových dokumentrozvojových dokumentůů cestovncestovníího ruchu ho ruchu 
pro potpro potřřeby eby ččlenlenůů sdrusdružženeníí..

�� Koordinace aktivit vyvKoordinace aktivit vyvííjených subjekty jených subjekty 
stojstojííccíími mimo sdrumi mimo sdružženeníí v souladu s cv souladu s cííli li 
sdrusdružženeníí..



CCííle le ččinnosti sdruinnosti sdružženeníí 3.3.

�� VyhledVyhledáávváánníí a za zíískskáávváánníí
veveřřejných finanejných finanččnníích podpor, ch podpor, 
grantových podpor, stgrantových podpor, stáátntníích ch 
a nadaa nadaččnníích fondch fondůů, , 
sponzorských darsponzorských darůů..



HospodaHospodařřeneníí sdrusdružženeníí

�� SdruSdružženeníí uužžíívváá vevešškerý svkerý svůůj majetek k realizaci cj majetek k realizaci cííllůů
sdrusdružženeníí..

�� PPřřííjmy tvojmy tvořříí::

�� ČČlensklenskéé ppřřííspspěěvkyvky

�� PPřřííjmy za slujmy za služžbyby

�� Dotace, grantovDotace, grantovéé podpory, nadapodpory, nadaččnníí fondy,fondy,……

�� SponzorskSponzorskéé darydary

�� OstatnOstatníí ppřřííjmy (napjmy (napřř. reklama) . reklama) 



ČČlenstvlenstvíí ve sdruve sdružženeníí

�� ČČleny sdruleny sdružženeníí mohou být prmohou být práávnickvnickéé a a 
fyzickfyzickéé osoby jejichosoby jejichžž ččinnost je v souladu se innost je v souladu se 
zzáájmy a cjmy a cííli sdruli sdružženeníí a maja majíí bydlibydliššttěě, m, míísto sto 
odnikodnikáánníí, s, síídlo na dlo na úúzemzemíí ČČR.R.

�� ŽŽáádost o dost o ččlenstvlenstvíí musmusíí být podbýt podáána pna píísemnsemněě..

�� O O ččlenstvlenstvíí žžadatele rozhoduje rada a adatele rozhoduje rada a 
schvaluje nejblischvaluje nejbližžšíší valnvalnáá hromada.hromada.



PrPrááva a povinnosti va a povinnosti ččlenlenůů

ČČlenovlenovéé majmajíí prpráávo:vo:

�� být voleni do radybýt voleni do rady

�� ovlivovlivňňovat ovat ččinnost sdruinnost sdružženeníí

�� vyjadvyjadřřovat se k povat se k přřipravovaným akcipravovaným akcíímm

�� vyuvyužžíívat bezplatnvat bezplatněě výsledky prvýsledky prááce sdruce sdružženeníí

�� úúččastnit se akcastnit se akcíí sdrusdružženeníí

�� úúččastnit se valnastnit se valnéé hromady, hlasovathromady, hlasovat

ČČlenovlenovéé jsou povinnijsou povinni

�� DodrDodržžovat stanovyovat stanovy



ČČlensklenskéé ppřřííspspěěvky 1.vky 1.ččáástst

�� VýVýšše e ččlensklenskéého pho přřííspspěěvku odpovvku odpovííddáá stanovenstanovenéému klmu klííčči podle i podle 
jednotlivých skupin. jednotlivých skupin. 

�� KlKlííčč pro urpro urččeneníí roroččnníí vývýšše e ččlensklenskéého pho přřííspspěěvku stanovvku stanovíí rada.rada.
�� ČČlenský plenský přřííspspěěvek je splatný do 31.5. kavek je splatný do 31.5. kažžddéého roku.ho roku.
�� VznikneVznikne--li li ččlenstvlenstvíí 1.7. a pozd1.7. a pozděěji, ji, ččininíí ččlenský plenský přřííspspěěvek v roce vek v roce 

vzniku vzniku ččlenstvlenstvíí 50% ro50% roččnníího pho přřííspspěěvku. vku. 

�� MMěěstosto –– fixnfixníí 5% poplatek vypo5% poplatek vypoččtený z celkovtený z celkovéé ččáástky stky 
vybranvybranéé za poplatky rekreaza poplatky rekreaččnníí a la láázezeňňský za uplynulský za uplynuléé roroččnníí
obdobobdobíí

�� Provozovatel lanovek a jiných pProvozovatel lanovek a jiných přřepravnepravníích zach zařříízenzeníí
(dle tr(dle tržžeb za uplynuleb za uplynuléé obdobobdobíí –– 1 mil K1 mil Kčč, 200 K, 200 Kčč) ) 

�� Ubytovatel se stravovUbytovatel se stravováánníímm (dle kapacity, 1 l(dle kapacity, 1 lůžůžko ko –– 100 K100 Kčč))
�� Ubytovatel bez stravovUbytovatel bez stravováánníí (dle kapacity, 1 l(dle kapacity, 1 lůžůžko ko -- 50 K50 Kčč))
�� Agentury zabývajAgentury zabývajííccíí se pronse pronáájmem ubytovacjmem ubytovacíí kapacitykapacity

(3000 K(3000 Kčč))



ČČlensklenskéé ppřřííspspěěvky 2.vky 2.ččáástst
�� Provozovatel restauracProvozovatel restauracíí (dle po(dle poččtu mtu mííst, do 30 mst, do 30 mííst 3000 st 3000 

KKčč, nad 30 m, nad 30 mííst 5000 Kst 5000 Kčč))
�� Provozovatel kioskProvozovatel kioskůů ( 1500 K( 1500 Kčč))
�� Provozovatel sportovnProvozovatel sportovníích obchodch obchodůů (3000 K(3000 Kčč))
�� Provozovatel lyProvozovatel lyžžaařřských ských šškolkol (mal(maláá šškola 3000 Kkola 3000 Kčč, velk, velkáá

šškola 5000 Kkola 5000 Kčč) ) 
�� Provozovatel pProvozovatel půůjjččoven sportovnoven sportovníího vybavenho vybaveníí (3000 K(3000 Kčč)     )     
�� DopravciDopravci (malý dopravce 1500 K(malý dopravce 1500 Kčč, velký dopravce 5000 K, velký dopravce 5000 Kčč))

�� NavýNavýššeneníí ččlenských plenských přřííspspěěvkvkůů je moje možžnnéé na zna záákladkladěě oznoznáámenmeníí
radraděě sdrusdružženeníí..

�� VýVýšše e ččlensklenskéého pho přřííspspěěvku urvku urččuje pouje poččet hlaset hlasůů ččlena na Valnlena na Valnéé
hromadhromaděě.  .  

�� OstatnOstatníí ččlenovlenovéé nespadajnespadajííccíí do uvedených kategorido uvedených kategoriíí platplatíí
ppřřííspspěěvky na zvky na záákladkladěě rozhodnutrozhodnutíí rady.rady.

�� Pokud subjekt provozuje vPokud subjekt provozuje vííce ce ččinnostinnostíí, plat, platíí pro npro něěho nejvyho nejvyššíšší
uvedenuvedenéé ččlensklenskéé ppřřííspspěěvky vvky v dandanéé kategorii.kategorii.



OrgOrgáány sdruny sdružženeníí

�� valnvalnáá hromada hromada –– nejvynejvyššíšší orgorgáánn

�� rada rada –– výkonný orgvýkonný orgáánn

�� ppřředseda edseda –– statutstatutáárnrníí orgorgáánn

�� reviznrevizníí komise komise –– kontrolnkontrolníí a sma smíírrččíí funkcefunkce

�� odbornodbornéé komise komise –– poradnporadníí funkcefunkce



Výhody existence sdruVýhody existence sdružženeníí pro mpro měěstosto

�� VytvoVytvořřeneníí jednotnjednotnéé koncepce v propagaci mkoncepce v propagaci měěsta.sta.

�� SjednocenSjednoceníí investic plynoucinvestic plynoucíích do reklamy a propagace = ch do reklamy a propagace = 
efektivita, efektivita, úúspora.spora.

�� SpoluprSpoluprááce na propagace na propagaččnníích akcch akcíích = vch = věěttšíší momožžnosti, nosti, šširiršíší
výbvýběěr.r.



Výsledky prVýsledky prááce za poslednce za posledníí obdobobdobíí

�� ZaloZaložženeníí a registrace Sdrua registrace Sdružženeníí cestovncestovníího ruchu a ho ruchu a 
propagace v Peci pod Snpropagace v Peci pod Sněžěžkou,o.s.kou,o.s.

�� VýbVýběěr loga sdrur loga sdružženeníí, hudebn, hudebníí znzněělky a motta.lky a motta.

�� VýbVýběěr a prvnr a prvníí koncepce tiskových propagakoncepce tiskových propagaččnníích materich materiáállůů
Pece pod SnPece pod Sněžěžkou.kou.

�� Monitoring ostatnMonitoring ostatníích sdruch sdružženeníí cestovncestovníího ruchu.ho ruchu.

�� ExklusivnExklusivníí smlouva s medismlouva s mediáálnlníím partnerem Frekvence 1 a m partnerem Frekvence 1 a 
Evropa 2.Evropa 2.

�� PPřřííprava podkladprava podkladůů pro pro žžáádost o grantovou podporu.dost o grantovou podporu.

�� PPřřííprava podkladprava podkladůů pro kartu hosta.  pro kartu hosta.  



Výhody existence sdruVýhody existence sdružženeníí pro pro ččlenyleny

�� Propagace v tiPropagace v tiššttěěných materiných materiáálech.lech.

�� Propagace na internetu.Propagace na internetu.

�� Propagace v rPropagace v ráádidiíích.ch.

�� NiNižžšíší nnááklady na vlastnklady na vlastníí propagaci.propagaci.

�� MoMožžnost volit a být volen.nost volit a být volen.

�� ZZíískskáánníí informacinformacíí..

�� OvlivOvlivňňovat ovat ččinnost sdruinnost sdružženeníí..

�� PodPodíílet se na let se na „„kartkartěě hostahosta““..

�� MoMožžnost nabnost nabíídnout dnout „„kartu hostakartu hosta““ klientklientůům. m. 
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