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STANOVY 
Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s.  

 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
 

1. Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko „zapsaný spolek“ dále jen „spolek“, je právnickou 
osobou společenství osob, vedený společným zájmem jako samosprávný a dobrovolný svazek 
členů. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách dle § 214 a 
násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 
2. Název spolku: Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s. 

 
3. Sídlo spolku: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, PSČ 284 01 

 
4. Územní působnost: Územní působnost spolku je vymezena zejména územím okresů Kutná 

Hora a Kolín, nicméně v zájmu rozvoje území je možné, aby spolek vykonával svou činnost i 
mimo takto vymezené území 

 
5. Spolek je založen jako Oblastní organizace destinačního managementu.  

 
 

II. 
Účel a činnost spolku 

 
 

1. Spolek je zřizován za účelem všestranného rozvoje destinace. Mezi činnosti, pomocí kterých 
spolek naplňuje svůj účel a cíle, patří především:  

 
a) sdružení finančních prostředků na činnost spolku, 
b) podpora rozvoje domácího i zahraničního cestovního ruchu v destinaci prostřednictvím 

přípravy a realizace  společné marketingové strategie destinace Kutnohorsko a Kolínsko a 
následné realizace marketingových aktivit, 

c) propagace destinace všemi relevantními marketingovými nástroji,  
d) podpora informační a publikační činnosti týkající se rozvoje pozitivní propagace destinace, 
e) zvláštní důraz bude kladen na podporu rozvoje  udržitelného cestovního ruchu v destinaci, 

včetně  rozprostření návštěvnosti v čase a prostoru v rámci destinace, 
f) podpora tvorby produktů cestovního ruchu, především se zaměřením na zahraniční 

návštěvníky Prahy,  podpora jednodenních a vícedenních výletů z Prahy do destinace, tvorba 
produktů pro specifické cílové skupiny, 

g) zvláštní pozornost bude věnována tvorbě produktů, které propojí Kutnohorsko a Kolínsko do 
jednotného celku a přispějí k prodloužení doby pobytu a tedy i ekonomické výtěžnosti turistů 
a návštěvníků v regionu 

h) podpora spolupráce subjektů cestovního ruchu v rámci destinace i mimo ni, 
i) podpora kulturního a hospodářského rozvoje destinace, 
j) podpora ochrany kulturních a přírodních památek v destinaci, 
k) podpora realizace projektů v rámci vyhlášených dotačních titulů  samosprávy, krajského 

zřízení, republikových orgánů a evropských orgánů, podpora budování/rekonstrukce 
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atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu vedoucí ke zvýšení kvality poskytovaných služeb 
na území destinace, 

l) důraz bude kladen na kvalitní propojení obou mikroregionů jak v rámci veřejné dopravní 
infrastruktury, tak prostřednictvím ekologických způsobů dopravy (cyklo, vodní, pěší, 
hippostezky (koňské stezky) a trasy, greenways (přírodní koridory)) 

m) podpora informačních a rezervačních systémů v rámci destinace, 
n) monitoring návštěvnosti destinace, podpora cílení na konkrétní cílové skupiny a sledování 

potřeb návštěvníků, 
o) podpora a realizace akcí s destinačním potenciálem, 
p) realizace fam a press tripů ve spolupráci s krajskými destinačními managementy a agenturou 

CzechTourism či přímo ve spolupráci s médii a touroperátory, případně spolupráce 
s filmovými produkcemi a location scouting za účelem propagace destinace 

q) vedlejší podnikatelská činnost směřující k zajištění hlavní činnosti a vedlejší hospodářská 
nebo jiná výdělečná činnost, která může směřovat pouze k podpoře hlavní činnosti, nebo 
v hospodárném využití spolkového majetku. Veškeré příjmy budou použity na realizaci aktivit 
spolku 
 

2. Spolek může vykonávat hospodářskou, či jinou vedlejší výdělečnou činnost. Jedná se 
především o zajištění doplňkových služeb spojených s hlavní činností spolku. Hospodářská 
činnost spolku je směřována k naplnění hlavní činnosti a k hospodárnému využití majetku 
spolku. Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona.  
 

 
III. 

Členství 
 
 

1. Členem spolku mohou být osoby fyzické podnikající i právnické, které vyslovily souhlas se 
stanovami. Členem spolku se stávají osoby, které spolek založily a dále ty osoby, které 
vyplnily přihlášku a byly příslušným orgánem spolku za člena přijaty. 

2. O přijetí člena spolku rozhoduje valná hromada na svém zasedání.  
3. Spolek vede evidenci svých členů. Evidence členů je veřejně přístupná v sídle spolku, 

případně na webových stránkách. 
 
 

IV. 
Zánik členství 

 
 

1. Členství ve spolku zaniká:  
a) vystoupením 
b) úmrtím člena spolku nebo zánikem právnické osoby 
c) zánikem spolku 
d) vyloučením člena pro závažné porušení povinností vyplývající z členství ve spolku, kdy o 

takovémto vyloučení může rozhodnout valná hromada 
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V. 
Práva členů spolku 

 
 

1. Právy členů spolku jsou: 
a) aktivně se podílet na činnosti spolku, zejména se účastnit valné hromady, účastnit se 

hlasování 
b) být volen do orgánů spolku 
c) volit a navrhovat členy do orgánu spolku 
d) vyjadřovat se k činnosti orgánů spolku 
e) podávat návrhy  
f) činit dotazy a vyjadřovat se k činnosti spolku 
g) získávat informace o veškeré činnosti spolku, tedy jak činnosti valné hromady, tak i dalších 

orgánů spolku  
 

VI. 
Povinnosti členů spolku 

 
 

1. Povinnosti členů spolku jsou: 
a) dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů spolku 
b) hradit členské příspěvky dle rozhodnutí příslušného orgánu spolku 
c) dbát o dobrou pověst spolku 
d) chránit a zachovávat jeho dobré jméno 

 
 

VII. 
Členské příspěvky 

 
 
V souladu se stanovami spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s. (dále jen „spolek“) je 
vydán a schválen příspěvkový řád spolku. Příspěvkový řád schvaluje valná hromada na základě návrhu 
výboru spolku.  

 
VIII. 

Zakládající členové 
 
 
Zakládajícími členy spolku jsou 
 

1. město Kutná Hora  
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora – Vnitřní Město  
IČ:   00236195    
 

2. město Kolín 
se sídlem: Karlovo náměstí 78,  280 02 Kolín – Kolín I 
IČ:   00235440     
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3. Městys Červené Pečky 
se sídlem: Dr. Dvořáka 38, 281 21 Červené Pečky 
IČ: 00235326 
 

4. Obec Vitice 
se sídlem: Vitice 95, 281 06 Vitice 
IČ: 00235890 
 

5. Městys Malešov 
se sídlem: Malešov 45, 285 41  Malešov 
IČ: 00236217 
 

6. Obec Žleby 
se sídlem: Zámecké náměstí 67, 285 61, Žleby 
IČ: 00236691 
 

7. Obec Zbraslavice 
se sídlem: Náměstí 7, 285 21, Zbraslavice 
IČ: 00236641 

 
8. Městys Rataje nad Sázavou 

se sídlem:  Zámecká 1, 285 07 Rataje nad Sázavou 
IČ: 00236381 
 

9. Obec Chlístovice 
se sídlem: Chlístovice 66, 284 01 Kutná Hora 
IČ: 00236110 
 

10. Obec Bohdaneč 
se sídlem: Bohdaneč 97, 285 25 Bohdaneč 
IČ: 00236004 
 

11. MAS Lípa pro venkov z.s. 
se sídlem: Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice 
IČ: 27035565 
 

12. MAS Podlipansko, o.p.s. 
se sídlem: Třída Jana Švermy 141, 289 11 Pečky 
IČ: 27408507 
 

13. Svazek obcí Mikroregion Čáslavsko        
se sídlem: Gen. Eliáše 6, 286 01 Čáslav 
IČ: 75121913           
 

14. Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec 
se sídlem: Zámecká 279, 284 03 Kutná Hora - Sedlec 
IČ: 46402101 
 

15. Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora 
se sídlem: Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora 
IČ: 46403523 
 



5 

 

 
16. Nadace Kutná Hora - památka UNESCO 

se sídlem: Komenského nám. 41, 284 01 Kutná Hora 
IČ: 67672833 
 

17. Dring or died s.r.o. 
se sídlem: č. p. 135, 289 05 Žehuň 
IČ: 24298581 
(Villa Romantica Kolín) 
 

18. Jana Burešová  
se sídlem: Hlavní 61, 280 02 Kolín - Sendražice 
IČ: 04522737 
(Penzion pod věží, Kolín) 
 

19. Ing. Libor Kolář 
se sídlem: Uhelná 596, 284 01 Kutná Hora 
IČ: 13722271 
(Hotel U Kata)  
  

20. Country hotels & restaurants, s. r. o. 
se sídlem: Italská 1800/35, 120 00  Praha 2 
IČ: 24824526 
(Hotel Mědínek) 
 

21. Dačický s. r. o. 
se sídlem: Bočná 813/3, 405 01  Děčín 
IČ: 25425838 
 

22. Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o. 
se sídlem: Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná Hora 
IČ: 25978730 
 

23. Kávy pitel s. r. o. 
se sídlem: Tvrz Přítoky, Přítoky 1, 284 01 Miskovice 
IČ: 284 37 594 
 

24. Lada Bartošová 
se sídlem: Suchdol 141, 285 02 Suchdol 
IČ: 04797701 
(Muzeum čokolády) 
 

25. Spolek kutnohorských podnikatelů 
se sídlem: Štefánikova 92, 284 01 Kutná Hora 
IČ: 04726341 
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IX. 
Orgány spolku 

 
 

1. Orgány spolku jsou: 
a) valná hromada 
b) výbor 
c) předseda 
d) místopředseda 
e) kontrolní výbor 

X. 
Valná hromada 

 
 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku.  
2. K platnému usnesení valné hromady spolku, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech přítomných členů spolku v době usnášení.  
3. Valná hromada je schopná se usnášet za účasti většiny členů spolku.  
4. Každý člen spolku má jeden hlas. 
5. Lze svolat hlasování  „per rollam“  
6. Valná hromada se schází minimálně jedenkrát za 6 měsíců. Místo zasedání valné hromady 

bude upřesněno,   zasedání svolává a řídí předseda.  
7. Předseda spolku je povinen svolat valnou hromadu, požádá-li o to alespoň třetina členů 

spolku, a to nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy předseda žádost o svolání valné hromady 
obdržel. 

8. Zasedání valné hromady je neveřejné. Valná hromada může veřejně zasedat pouze v případě, 
že o účasti veřejnosti rozhodne valná hromada předem.  

9. Za právnickou osobu je oprávněn se valné hromady účastnit statutární zástupce nebo další 
osoba, kterou statutární osoba právnické osoby určí. Valné hromady jsou dále oprávněni se 
zúčastnit i další osoby, o jejichž účasti rozhodne valná hromada, zejména osoby, které budou 
přizvány z důvodu zajištění hlavních cílů spolku. Tyto osoby nemají hlasovací právo.  

10. Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách spolku, zejména však:  
a) schvalování stanov  
b) schvalování programu valné hromady 
c) schvalování strategického rozvoje spolku  
d) schvalování rozpočtu spolku a účetní závěrky 
e) schvalování výše členských příspěvků 
f) přijímání nových členů 
g) vyloučení členů spolku 
h) zřizovat a zrušit výbor spolku,  volit a odvolávat jeho předsedu a další členy 
i) stanovit počet členů výboru spolku  
j) zřizovat a zrušit kontrolní výbor spolku,  volit a odvolávat jeho členy 
k) schvalovat výši odměn pro členy a zaměstnance spolku 
l) rozhodovat o sloučení nebo zániku spolku 
m) rozhodovat o sporech mezi členy spolku popř. mezi výborem a členy spolku 
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XI. 
Výbor spolku 

 
 

1. Výbor spolku je kolektivní orgán, který je tvořen pěti členy.  
2. Členem výboru je vždy předseda a místopředseda.  
3. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi schůzemi valné hromady a zajišťuje běžnou 

činnost spolku, rozhoduje o činnosti spolku mimo záležitostí, které přísluší do výhradní 
působnosti valné hromady. 

4. Výbor jedná s péčí řádného hospodáře, s náležitou odborností a pečlivostí.  
5. Výbor zpracovává podklady pro jednání valné hromady, vede seznam členů, vydává potvrzení 

o členství na požádání člena spolku.  
6. Výbor je zřizován pouze v případě, že počet členů spolku bude vyšší než 15. Pokud počet 

členů bude méně než 15, pak práva a povinnosti výboru přechází na valnou hromadu a na 
předsedu spolku.  

7. Funkční období členů výboru je 2 roky. 
 

 
XII. 

Předseda a místopředseda 
 
 

1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Spolek zastupuje na venek a za spolek 
podepisuje příslušné listiny.  

2. Předseda je v době nepřítomnosti zastupován místopředsedou.  
3. Volební období předsedy a místopředsedy je dvouleté, stejně tak, jako je dvouleté období 

členů výboru spolku.  
4. Předseda je volen Valnou hromadou.  
5. Místopředseda je volen Valnou hromadou.  
6. Předseda svolává a vede valnou hromadu, zajišťuje pořízení zápisu, svolává schůze výborů.  

 
 

XIII. 
Kontrolní výbor 

 
 

1. Spolek zřizuje kontrolní výbor spolku, kontrolní výbor má minimálně tři členy a je volen 
valnou hromadou.  

2. Volební období kontrolního výboru je dvouleté.  
3. Členové kontrolního výboru si volí svého předsedu, funkce předsedy kontrolního výboru není 

slučitelná s jakoukoliv další funkcí ve spolku.  
4. Kontrolní výbor ze své činnosti je odpovědný valné hromadě.  
5. Kontrolní výbor zejména zajišťuje kontrolu účetnictví spolku a majetku spolku, kontroluje 

plnění usnesení spolku a valné hromady, kontroluje další záležitosti, které mu jsou určeny 
valnou hromadou. O své činnosti pořizuje zprávu, kterou předkládá minimálně jednou ročně. 
Obsahem kontrolní činnosti musí být zpráva o kontrole účetnictví a zprávy majetku spolku.  

6. Kontrolní výbor při své činnosti se řídí jednacím řádem kontrolního výboru, který je 
schvalován valnou hromadou. 
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XIV. 
Produktový manažer spolku 

 
1. Bude zřízena pracovní pozice produktového manažera spolku v pracovněprávním vztahu.  

2. Činnost produktového manažera spolku koordinuje především Výbor. 

3. Produktový manažer spolku zajišťuje především: 

a) vyhledávání a přípravu inovativních projektů v souladu se zájmy spolku, 
b) přípravu podkladů pro jednání Valné hromady, Výboru a Kontrolního výboru, 
c) spolupráci s dalšími tuzemskými i zahraničními subjekty v oblasti cestovního ruchu, 
d) komunikaci a informování veřejnosti o činnosti spolku, 
e) soulad předkládaných projektů se stanovami a strategií spolku, 
f) péči o produktové portfolio destinace, 
g) přípravu produktových materiálů, 
h) koordinaci klíčových projektů, 
i) tvorbu a aktualizaci webu spolku, 
j) monitoring dotačních titulů a grantů, 
k) přenos informací mezi turistickou oblastí a Středočeskou centrálou cestovního ruchu, 
l) další nezbytné administrativní činnosti. 

 
XV. 

Majetek a hospodaření spolku 
 

1. Majetek tvoří finanční, hmotné a nehmotné prostředky, fondy, pohledávky a jiná majetková 

práva. 

2. Zdroji majetku jsou zejména: 

a) členské příspěvky, pokud o nich členská schůze rozhodne, 
b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob, 
c) dotace, granty a příspěvky z rozpočtu státu, krajů a obcí, 
d) výnosy z kapitálových vkladů a úroky, 
e) výnosy z vedlejší činnosti spolku. 

3. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit 

k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek 

pro realizaci těchto činností. 

4. S majetkem hospodaří Výbor na základě rozpočtu schváleného Valnou hromadou. 

 
 

XVI. 
Závěrečná ustanovení 

 
 

1. Spolek zaniká způsobem stanoveným právními předpisy.  
 

2. Práva a povinnosti, které stanovy přímo neupravují, se řídí platnými právními předpisy. Účast 
jednotlivých právnických a fyzických osob je stanovena platným právním řádem.  

 
 


