Příspěvkový řád
příloha Stanov spolku
Destinační agentura Krušnohoří, z.s.

1
Základní členské příspěvky
1.1
Zakladatelé se dohodli, že budou členové Spolku ve prospěch Spolku platit tyto základní členské
příspěvky na základě svého členství v jednotlivých členských skupinách:
1.1.1 I. ČLENSKÁ SKUPINA – KRAJSKÁ
Ústecký kraj – poskytne jako základní členský poplatek v době platnosti ochranné doby částku ve výši
2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) za kalendářní rok.
Ústecký kraj bude po uplynutí ochranné doby hradit základní členský příspěvek, který je určen na základě
vzorce:
Částka = koef1 × [(koef2 × počet obyvatel) + (koef3 × počet přenocování)] × intenzita cestovního ruchu




kde koef1 je koeficient pro určení, do jaké míry se bude daný subjekt finančně podílet na chodu
Spolku,
kde koef2 a koef3 jsou koeficienty pro určení, jakou váhu má při rozhodnutí o výši finančního
příspěvku na chod Spolku počet obyvatel v části Oblasti ležící v Ústeckém kraji, a do jaké míry
počet přenocování v HUZ na území části Oblasti ležící v Ústeckém kraji,
kde se intenzita cestovního ruchu spočítá jako poměr počtu přenocování v HUZ ležících na
území části Oblasti v Ústeckém kraji vůči počtu obyvatel v části Oblasti v Ústeckém kraji.

Za účelem Stanovení vzorce pro výpočet výše příspěvku prvního zakladatele po dobu Ochranné doby je
vzorec nastaven následovně:
Částka = koef1 × [(0,75 × počet obyvatel) + (0,25 × počet přenocování)] × intenzita cestovního ruchu
koef1 = 0,25

….. hodnota koeficientu 1 Stanovená pro Ústecký kraj

Karlovarský kraj – poskytne jako základní členský poplatek v době platnosti ochranné doby částku ve výši
2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) za kalendářní rok.
Karlovarský kraj bude po uplynutí ochranné doby hradit základní členský příspěvek, který je určen na
základě vzorce:
Částka = koef1 × [(koef2 × počet obyvatel) + (koef3 × počet přenocování)] × intenzita cestovního ruchu
kde koef1 je koeficient pro určení, do jaké míry se bude daný subjekt finančně podílet na chodu
Spolku,
 kde koef2 a koef3 jsou koeficienty pro určení, jakou váhu má při rozhodnutí o výši finančního
příspěvku na chod Spolku počet obyvatel v části Oblasti ležící v Karlovarském kraji, a do jaké
míry počet přenocování v HUZ na území části Oblasti ležící v Karlovarském kraji,
 kde se intenzita cestovního ruchu spočítá jako poměr počtu přenocování v HUZ ležících na
území části Oblasti v Karlovarském kraji vůči počtu obyvatel v části Oblasti v Karlovarském kraji.
Za účelem Stanovení vzorce pro výpočet výše příspěvku prvního zakladatele po dobu Ochranné doby je
vzorec nastaven následovně:


Částka = koef1 × [(0,75 × počet obyvatel) + (0,25 × počet přenocování)] × intenzita cestovního ruchu
koef1 = 0,25

….. hodnota koeficientu 1 Stanovená pro Karlovarský kraj

1.1.2 II. ČLENSKÁ SKUPINA – DESTINAČNÍ
Zakladatelé z řad členů II. členské skupiny a další případní noví členové z řad neziskových organizací
nebo veřejnoprávních institucí provozujících turistické́ cíle, turistické́ atraktivity, jiných neziskových
organizací podporujících turismus v Oblasti či jinak participujících na pozitivním rozvoji Oblasti (neziskové́
či veřejnoprávní́ organizace, nikoliv však města a obce, připadně krajské organizace destinačního
managementu nebo lokální DMO působící v oblasti), MAS, poskytnou tyto částky:
Základní členské příspěvky ve třetím a každém dalším kalendářním roce provozu a činnosti
Spolku:
Částka základního členského příspěvku na každého člena zařazeného do této členské skupiny činí
2.500,- Kč (slovy dva tisíce pět set korun českých) za kalendářní rok.
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1.1.3 III. ČLENSKÁ SKUPINA – MUNICIPÁLNÍ
Zakladatel / zakladatelé zařazení do této členské skupiny a případně další noví členové z řad měst a
obce (samostatně nebo prostřednictvím Svazků obcí a měst, mikroregionů atd.) poskytnou částku, která
je určena na základě vzorce:
Částka = koef1 × [(koef2 × počet obyvatel) + (koef3 × počet přenocování)] × intenzita cestovního ruchu




kde koef1 je koeficient pro určení, do jaké míry se bude daný subjekt finančně podílet na chodu
Spolku,
kde koef2 a koef3 jsou koeficienty pro určení, jakou váhu má při rozhodnutí o výši finančního
příspěvku na chod Spolku počet obyvatel subjektu (města, obce, svazku, …), a do jaké míry
počet přenocování v HUZ na území subjektu (města, obce, svazku, …),
kde se intenzita cestovního ruchu spočítá jako poměr počtu přenocování v HUZ na území
subjektu (města, obce, svazku, …) vůči počtu obyvatel subjektu (města, obce, svazku, …).

Za účelem Stanovení vzorce pro výpočet výše příspěvku člena III. ČLENSKÉ SKUPINY – MUNICIPÁLNÍ
po dobu Ochranné doby je vzorec nastaven následovně:
Částka = koef1 × [(0,75 × počet obyvatel) + (0,25 × počet přenocování)] × intenzita cestovního ruchu
Výpočet je rozdílný pro individuální členy zařazené do III. ČLENSKÉ SKUPINY – MUNICIPÁLNÍ (města a
obce) a skupinové členy zařazené do III. ČLENSKÉ SKUPINY – MUNICIPÁLNÍ (dobrovolné svazky obcí,
mikroregiony apod.).
Pro individuální členy zařazené do III. ČLENSKÉ SKUPINY – MUNICIPÁLNÍ (města a obce) je výpočet
ročního základního členského příspěvku následující:
koef1 = 0,1
….. hodnota koeficientu 1 Stanovená pro členy zařazené do III. ČLENSKÉ SKUPINY –
MUNICIPÁLNÍ (města a obce)
Pro individuální členy zařazené do III. ČLENSKÉ SKUPINY – MUNICIPÁLNÍ (města a obce) je však
určena minimální částka základního členského příspěvku ve výši 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) za
kalendářní rok. Dále je také určena maximální částka ročního základního členského příspěvku, která
odpovídá hodnotě vyjádřené součinem hodnoty 6,00 Kč a počtu trvale hlášených obyvatel v obci / ve
městě (stav k poslednímu dni předcházejícího roku).
Stejný vzorec a nastavení koeficientů platí i pro ostatní individuální členy III. členské skupiny.
Pro skupinové členy zařazené do III. ČLENSKÉ SKUPINY – MUNICIPÁLNÍ (dobrovolné svazky obcí,
mikroregiony apod.) je výpočet ročního základního členského příspěvku následující. V případě
skupinového členství více obcí (např. prostřednictvím svazku obcí a měst) jsou hodnoty o počtu obyvatel
a počtu přenocování sečteny za všechny zastoupené obce ležící v turistické oblasti:
koef1 = 0,05
….. hodnota koeficientu 1 Stanovená pro členy zařazené do III. ČLENSKÉ SKUPINY –
MUNICIPÁLNÍ (dobrovolné svazky obcí, mikroregionů apod.)
Stejný vzorec a nastavení koeficientů platí i pro ostatní skupinové členy III. členské skupiny.
Pro skupinové členy zařazené do III. ČLENSKÉ SKUPINY – MUNICIPÁLNÍ (dobrovolné svazky obcí,
mikroregiony apod.) je však určena minimální částka základního členského příspěvku ve výši 2.500,- Kč
(slovy dva tisíce pět set korun českých) za kalendářní rok. Dále je také určena maximální částka ročního
základního členského příspěvku, která odpovídá hodnotě vyjádřené součinem hodnoty 3,00 Kč a součtu
počtu trvale hlášených obyvatel v členských obcích / městech (stav k poslednímu dni předcházejícího
roku).
1.1.4 IV. ČLENSKÁ SKUPINA – PROFESNÍ
Zakladatel / zakladatelé zařazení do této členské skupiny a případně další noví členové z řad subjektů
soukromého sektoru zastupujícího společnosti participující́ přímo či nepřímo na cestovním ruchu
v Oblasti či profesních asociací / sdružení (odborné asociace, profesní sdružení, zaštiťující organizace, či
jiní skupinoví zástupci soukromého sektoru) poskytne částku, která je určena dle následujících pravidel:
Základní členské příspěvky v prvním a každém dalším kalendářním roce provozu a činnosti
Spolku:
Částka základního členského příspěvku na každého člena zařazeného do této členské skupiny činí
2.500,- Kč (slovy dva tisíce pět set korun českých) za kalendářní rok.
1.1.5

Základní členské příspěvky pokrývají základní provoz spolku.
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1.2

Základní členské příspěvky po uplynutí Ochranné doby

1.2.1

Členská schůze musí minimálně šest měsíců před uplynutím Ochranné doby přijmout v souladu
s příslušným bodem Stanov rozhodnutí o výši základních členských příspěvků na období po
uplynutí Ochranné doby.

1.2.2

Pokud Členská schůze podle příslušného bodu Stanov nepřijme rozhodnutí o výši základních
členských příspěvků na období po uplynutí Ochranné doby, platí, že výše základních členských
příspěvků na následující rok po uplynutí Ochranné doby se rovná výši základních členských
příspěvků Stanovených pro dobu Ochranné doby v příslušném bodě Stanov. Toto pravidlo se
může uplatnit i opakovaně.

1.3

Splatnost a způsob úhrady základních členských příspěvků

1.3.1

Základní členské příspěvky za rok jsou splatné do 2 měsíců od vzniku Spolku, tj. od okamžiku
zápisu Spolku do příslušného spolkového rejstříku a budou poskytnuty v plné výši již v roce
zápisu Spolku.

1.3.2

Základní členské příspěvky za další období trvání Spolku jsou splatné vždy nejpozději do konce
ledna daného roku, za který se základní členské příspěvky platí.

1.3.3

Členové jsou povinni základní členské příspěvky hradit bezhotovostním převodem na bankovní
účet Spolku. Bankovní spojení bude Členům oznámeno v dostatečném časovém předstihu
Ředitelem.
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Projektové členské příspěvky
2.1
Projektovým členským příspěvkem může člen spolku podpořit jakoukoliv specifickou aktivitu,
záměr nebo projekt spolku. Podmínky projektových členských příspěvků určí ředitel organizace –
oblastní DMO.

3
Mimořádné členské příspěvky
3.1
Mimořádné členské příspěvky jsou mimořádné příspěvky, pomocí kterých mohou členové
(především z řad veřejného sektoru) nad rámec základních členských příspěvků podpořit
fungování a výkon spolku.
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