
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.4

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Destinační agentura Krušnohoří, z.s.

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
V souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů - připravit a předložit ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje založení Destinační 
agentura Krušnohoří, z.s.

Nárok na rozpočet:
Potřebné finanční prostředky budou uplatněny v požadavcích rozpočtu odboru regionálního rozvoje.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 8. 6. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.4-1 Název: bod 11.4 priloha c.1.pdf
Memorandum o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu uzavřené mezi 
Ústeckým a Karlovarským krajem

U

11.4-2 Název: bod 11.4 priloha c.2.pdf Dohoda o založení spolku DA 
Krušnohoří, z.s. U

11.4-3 Název: bod 11.4 priloha c.3.pdf Stanovy spolku DA Krušnohoří, z.s. U

11.4-4 Název: bod 11.4 priloha c.4.pdf Příspěvkový řád - příloha stanov DA 
Krušnohoří, z.s. U

11.4-5 Název: bod 11.4 priloha c.5.pdf Schéma hlasování členské schůze DA 
Krušnohoří, z.s. U

11.4-6 Název: bod 11.4 priloha c.6.pdf DA Krušnohoří, z.s. - prezentace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje



A) bere na vědomí

informaci o naplňování Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu uzavřené mezi Ústeckým a 
Karlovarským krajem a přípravě vzniku společné Destinační agentury Krušnohoří, z.s.

B) schvaluje

členství Ústeckého kraje ve spolku Destinační agentura Krušnohoří, z.s. a uzavření dohody o založení 
spolku Destinační agentura Krušnohoří, z.s., dle přílohy č. 2, včetně stanov spolku dle přílohy č.3, čímž se 
Ústecký kraj stane zakládajícím členem spolku

Důvodová zpráva:
Rada Ústeckého kraje uložila usnesením č. 022/28R/2021 ze dne 13. 10. 2021 Mgr. Jiřímu Řehákovi, 
náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, pokračovat ve spolupráci s Karlovarským krajem při přípravě vzniku 
společné destinační agentury pro Krušné hory. Záměr založení společné destinační agentury vychází z 
Memoranda o spolupráci mezi oběma kraji v oblasti cestovního ruchu, které je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Zastupitelstvu Ústeckého kraje je předkládán návrh na založení destinační agentury formou zapsaného 
spolku. Hlavním argumentem pro variantu zapsaný spolek je větší možnost obou krajů ovlivňovat aktivity a 
činnost společné destinační agentury a především možnost zapojit větší města a další partnery, včetně podílu 
na financování i činnosti správní rady. Formu zapsaného spolku pro destinační agenturu doporučuje i 
Certifikační komise „Kategorizace organizací destinačního managementu“ při Ministerstvu pro místní rozvoj. 
Na jednání zástupců obou krajů došlo ke shodě, že třetím zakladatelem spolku bude Montanregion Krušné 
hory – Erzgebirge, o.p.s. V příloze č. 2 (Dohoda o založení spolku DA Krušnohoří, z.s.) jsou podrobně 
popsány cíle a společný zájem podporovat cestovní ruch na území Krušných hor a přispívat k jeho 
dlouhodobému rozvoji.

V příloze č. 3 tohoto materiálu (Stanovy spolku DA Krušnohoří, z.s.) jsou podrobně popsány činnosti Spolku, 
práva a povinnosti členů, postavení ředitele, správní rady, dozorčí rady a členské schůze. V rámci spolku 
budou členové rozděleni dle svého charakteru do čtyř skupin:

I. KRAJSKÁ – Ústecký kraj a Karlovarský kraj
II. DESTINAČNÍ – neziskové́ organizace nebo veřejnoprávní ́instituce provozující ́turistické́ cíle, turistické́ 
atraktivity a jiné neziskové́ organizace podporující ́ turismus
III. MUNICIPÁLNÍ – subjekty veřejného sektoru (města a obce, ale také svazky obcí a měst, mikroregiony, 
případně MAS,...)
IV. PROFESNÍ – soukromé subjekty podnikající v cestovním ruchu

Podrobnější informace o financování spolku a způsobu hlasování na valné hromadě jsou uvedeny v příloze č. 
4 a č. 5. Oba kraje se dohodly, že se na financování budou podílet ve stejné výši a to minimálně 2 mil. Kč 
ročně za každý kraj. Příloha č. 6 obsahuje stručnou prezentaci cílů, zaměření a důvodů vzniku společné 
destinační agentury.

Plánovaný termín založení DA Krušnohoří ve druhé polovině letošního roku by měl umožnit zahájení činnosti 
v plném rozsahu od začátku roku 2023. Prozatímní sídlo bude na adrese Krajského úřadu Karlovarského 
kraje. Po založení DA Krušnohoří bude vyhlášeno výběrové řízení na ředitele. Nová společná DA KH bude 
mít 2 detašovaná pracoviště v obou krajích, ale jedno sídlo a jednoho ředitele a bude tak prezentovat pro 
návštěvníky a turisty Krušné hory jako jednu destinaci.

Dne 6. 6. 2022 proběhlo projednání této věci v Radě Karlovarského kraje, která doporučila Zastupitelstvu 
Karlovarského kraje na červnovém jednání schválit členství Karlovarského kraje ve spolku Destinační 
agentura Krušnohoří, z.s. a uzavření dohody o založení spolku Destinační agentura Krušnohoří, z.s.

Aktuálně působí na území Ústeckého kraje Destinační agentura Krušné hory o.p.s., kterou v roce 2011 
založily Ústecký kraj, Svazek obcí v regionu Krušných hor, Obec Klíny, Hospodářská a sociální rada 
Mostecka, o.s., Emeran Klíny, s.r.o., Nadační fond Obnova Krušnohoří, Klínovecko, o.s. Tato obecně 
prospěšná společnost musí dokončit realizaci zahájených projektů a zajistit činnost minimálně do poloviny 
příštího roku. Budoucí fungování nebo ukončení činnosti této agentury je věcí dohody zakladatelů.



Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jiří Válka Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Renata Černá 14. 6. 
2022

2 Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)   Mgr. Jiří Řehák 14.6.2022

Podpis zpracovatele:  Martina Dudová 14. 6. 2022


