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        Zápis z jednání Valné hromady Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod 
Sněžkou, z.s. konaného dne 23. 11. 2017 od 13.00 hodin v polyfunkčním domě DPS ve 
Velké Úpě. 

 
Přítomno: 9 členů sdružení s celkovým počtem 461 hlasů z možných 534 hlasů. Valná 
hromada je usnášeníschopná. Prezentační listina je přílohou zápisu. 
 
 

Program jednání 
 
 

1. Zahájení VH, program jednání  
2. Zpráva o činnosti sdružení v uplynulém období  
3. Zpráva o hospodaření  
4. Schválení roční účetní závěrky  
5. Členská základna  
6. Schválení členských příspěvků  
7. Různé, diskuze  

 

 

Zápis: 
 

1.  Program jednání Valné hromady 
 
Program Valné hromady byl schválen jednomyslně.  

 
2. Zpráva o činnosti sdružení v uplynulém období 

  
Jiří Matějů odprezentoval činnost sdružení za uplynulé roční období: 

Činnost v roce 2017 byla oproti roku 2016 mírnější – převážně 
z nedostatku pracovních sil. Z toho důvodu vznikla nová pracovní 
pozice, která podnítí činnost lokálního marketingu a aktivity SCRP. Stále 
podporujeme nárůst sledovanosti FB a webových stránek, aktuálně je 
v řešení jejich doplnění o mobilní aplikaci. Billboard v Kalné Vodě je 
aktuálně změněn na zimní tématiku a v souladu se současnou 
legislativou v oblasti reklamních poutačů u silnic první třídy, a naší 
smlouvou s poskytovatelem plochy, bude po 1. 1. 208 odstraněn. 
Vznikly nové reklamní nosiče (pexeso, omalovánky) a byly dotištěny a 
upraveny již existující (KH brožury, PEC brožury, trhací mapy) 



3. Zpráva o hospodaření 
 

Jiří Matějů v rámci prezentace činnosti Sdružení za uplynulé období podal zprávu o hospodaření 
Sdružení. 

 
4. Schválení účetní uzávěrky 

 
V souladu se stanovami  čl. IX, odst. 4, bod f, schválení roční účetní závěrky za r. 2015: 
Valná hromada na svém zasedání projednala a schválila: 
Roční účetní závěrku za r. 2015 a rozhodla o převodu zisku na účet vlastního jmění: 
Zisk za rok 2015 ve výši 225 360,71 Kč převést na účet vlastního jmění. 
 
Celkové vlastní jmění po převodu zisku za rok 2015 bude 381 013,60 Kč (účet 901 – vlastní jmění). 
 
 

5. Členská základna. 
 
Členská základna čítá ke dni valné hromady 39 členů. 
 

 
6. Členské příspěvky  

 
Výše členských příspěvků na rok 2018 pro členy Sdružení zůstává beze změny. 

 
   7. Různé, diskuze 
 
U poskytovatelů slev se stále vyskytuje množství Karet Hosta, u kterých provozovatele ubytovacích 

zařízení nepřihlašují ubytované do online systém KH a karta je tak neplatná, což znevýhodňuje 

ubytované a celkově znevažuje funkci karty hosta. Na základě těchto informací bude přidáno do 

podmínek pro poskytovatele slev s kartou hosta, že provozovatel je povinen nahlásit číslo vydané 

nefunkční karty hosta na MÚ. V souvislosti s objevením množství neregistrovaných karet hosta i se 

změnou legislativy cizinecké policie, které neumožňuje přes systém karty hosta registrovat cizince na 

portál ubydata přímo (zadává se prostřednictvím souboru unl., který karta hosta vygeneruje), 

nabídne SCRP školení pro ubytovatele, kde vysvětlí funkci KH, ukáže systém správného zápisu a jeho 

potvrzení, i aktuální změny při zadávání pobytu cizinců. Pozvánka bude zaslána všem poskytovatelům 

KH. 

 

 

 

V Peci pod Sněžkou 23. 11. 2017 

 

 

Zapsala: 

         Mgr. Michaela Boudová

          


