
Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, o.s. 
Pec pod Sněžkou 230, IČO: 22672494 

Kontakt: e-mail: sdruzeni@pecpodsnezkou.cz http:// www.pecpodsnezkou.cz/sdruzeni 
 
 
Výňatek ze stanov sdružení: 
Právnické a fyzické osoby činné v cestovním ruchu, město Pec pod Sněžkou a další 
subjekty, vědomy si potřeby rozvoje cestovního ruchu v Peci pod Sněžkou jakož i v 
turistickém regionu Krkonoše, deklarují tímto vůli podporovat a koordinovat aktivity v 
oblasti cestovního ruchu a služeb s ním spojených a účelně využívat přírodní a kulturní 
bohatství regionu a zakládají v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů, Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou 
Cílem činnosti Sdružení je zejména: 
a) propagace a prezentace Pece pod Sněžkou a okolí pro potřeby členů sdružení, 
b) výměna informací v oblasti propagace, prezentace, marketingu a financování 

služeb cestovního ruchu, mezi členy sdružení, 
c) podpora vytváření základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v Peci 

pod Sněžkou a okolí, 
d) vyhledávání a poskytování informací v oblasti služeb cestovního ruchu členům 

sdružení, 
e) podpora rozvoje stávajících informačních středisek,  
f) další činnosti napomáhající členům Sdružení při poskytování a rozvíjení služeb 

cestovního ruchu.  
Cílem činnosti Sdružení je dále: 
a) pořádání kulturních, sportovních, tělovýchovných i vzdělávacích akcí podporujících 

cestovní ruch a jeho rozvoj pro členy sdružení, 
b) příprava a zpracování marketingových studií, koncepčních a strategických 

rozvojových dokumentů cestovního ruchu pro potřeby členů sdružení, 
c) zjišťování veřejně dostupných informací v oblasti cestovního ruchu a jejich 

poskytování členům sdružení, 
d) rozvoj a údržba turistické infrastruktury, 
e) podpora a koordinace aktivit vyvíjených subjekty stojícími mimo Sdružení v 

souladu s cíli Sdružení a v zájmu rozvoje cestovního ruchu, kultury, tělovýchovy, 
sportu a vzdělávání v turistickém regionu Krkonoše.  

 
 
 

Mgr. Jiří Matějů 
předseda Sdružení 

 
 
 
Pokud jste se rozhodli být členy Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod 

Sněžkou, o.s., vyplňte prosím následující ČLENSKOU PŘIHLÁŠKU a doručte          

na adresu sdružení:  

Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, o.s. 

542 21  Pec pod Sněžkou 230. 

Bankovní spojení: ČSOB Trutnov, číslo účtu: 219020452/0300, 

    variabilní symbol vaše IČO 

 

 
 

Děkujeme 
 



ŽÁDOST O ČLENSTVÍ 
do Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, o.s. 

Žádáme Valnou hromadu Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, o.s. 
(dále jen Sdružení) o udělení členství ve smyslu článku IV., odst. 3 stanov Sdružení. 
 
Název subjektu:  

Právní forma subjektu:  

Statutární zástupce (jméno, funkce):  

Sídlo: 

IČO:        DIČ: 

Telefon:       Fax: 

E-mail:       www: 

Adresa pro korespondenci: 

Bankovní spojení: 

Prohlašuji, že budu dodržovat stanovy, respektovat rozhodnutí orgánů sdružení, budu se 

podílet na činnosti sdružení a přispívat k naplňování jeho cílů.  

Údaje nutné pro stanovení výše členského příspěvku: 
(zaškrtněte vhodné a doplňte údaje, spadá-li žadatel do více kategorií, zaškrtne všechny příslušné 
kategorie): 
 
� Město (fixní 5% poplatek vypočtený z celkové částky vybrané za poplatky rekreační a 

lázeňský za uplynulé roční období) 
� Provozovatel lanovek a jiných přepravních zařízení (dle tržeb za uplynulé období – 

1mil.Kč=200 Kč)  
� Ubytovatel se stravováním (dle kapacity, 1 lůžko=100 Kč) – kapacita:             

� Ubytovatel bez stravování (dle kapacity, 1 lůžko=50 Kč) – kapacita:  

� Agentury zabývající se pronájmem ubytovací kapacity (3000 Kč) 

� Provozovatel restaurací (do 30 míst=3000 Kč) - počet míst:  

� Provozovatel restaurací (nad 30 míst=5000 Kč) - počet míst:  

� Provozovatel kiosků (1500 Kč) 

� Provozovatel sportovních obchodů (3000 Kč) 

� Provozovatel lyžařských škol (malá škola=3000 Kč)  

� Provozovatel lyžařských škol (velká škola 5000 Kč) 

� Provozovatel půjčoven sportovního vybavení (3000 Kč)      

� Dopravci (malý dopravce 1500 Kč) 

� Dopravci (velký dopravce 5000 Kč) 

 
Datum _______________                                        Podpis ___________________ 


