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  Deklarace 

 Destinačního fondu 

Českého Švýcarska 

 

 

1) A) Prohlášení 

 

České Švýcarsko je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou 

atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme a podnikáme, 

chránit a rozvíjet k jeho prospěchu. Věříme, že šetrný rozvoj cestovního ruchu 

napomůže zlepšení života v tomto regionu, zejména pro jeho obyvatele. 

Podporujeme takový turistický rozvoj, který návštěvníky  a obyvatele  regionu 

spojuje, nikoliv rozděluje. Tyto důvody nás vedly k založení společného 

destinačního fondu, z něhož jsou  podporovány činnosti prospívající Českému 

Švýcarsku. 

 

1) B) Preambule 

 

Důvodem zřízení Destinačního fondu je společné odhodlání všech zúčastněných 

subjektů rozvíjet po vzoru vyspělých evropských destinací systematicky, synergicky 

a společně cestovní ruch jako základní pilíř socio-ekonomického rozvoje regionu, 

který nepřispívá k poškozování přírodních hodnot. Destinační fond je proto založen 

na principu partnerství všech zúčastněných subjektů s cílem šetrnou formou, 

společně a se sdílenými náklady a odpovědností dlouhodobě financovat rozvoj 

šetrného cestovního ruchu v regionu České Švýcarsko. 

 

Členové Destinačního fondu (dále DF) tímto deklarují, že společná propagace 

celého regionu, jeho přírodních a kulturních hodnot a památek je v procesu 

podpory cestovního ruchu  nenahraditelnou metodou k získání zájmu veřejnosti 

o návštěvu regionu. 

 

Členové DF jsou si vědomi, že zásadní a neustálé zvyšování kvality poskytovaných 

komplexních služeb návštěvníkům regionu je bezpodmínečným 

předpokladem  nárůstu spokojenosti návštěvníků, která povede k prodlužování 

pobytů a opakovaným návratům, jejichž výsledkem je růst socio-ekonomické 

prosperity regionu a jednotlivých subjektů, včetně členů DF, kteří za tímto účelem 

využijí vzájemné podpory a podpory správce DF.  

 

Posláním činnosti DF je navýšení počtu návštěvníků regionu a maximalizace jejich 

spokojenosti z pohledu dopravní a turistické dostupnosti a informovanosti, zatímco 

odpovědnost za propagaci jednotlivých obcí, zařízení, služeb apod. zůstává vlastní 

zodpovědností členů DF.  
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2) Základní činnosti a využití finančních prostředků DF 

 

Hlavním předmětem využití příspěvků DF je: 

- kofinancování projektů zaměřených na marketing cestovního ruchu; 

- propagace regionu České Švýcarsko a Šluknovsko jako celku  zejména  mimo 

vlastní region spočívající ve vydávání turistických tiskovin, v prezentaci regionu 

na veletrzích cestovního ruchu a na internetu, v zajišťování reklamy 

a v použití PR nástrojů v tuzemsku i v zahraničí;  

- koordinace systému regionální  dopravy zohledňující potřeby členů DF; 

- koordinace při vyhledávání a schvalování nových  turistických cest 

a cyklostezek ve prospěch členů DF; 

- administrativní zajištění chodu DF ve vazbě na přeshraniční spolupráci 

v Českosaském Švýcarsku včetně fungování Poradního sboru (viz Příloha č. 2) 

 

 

3) Strany deklarace  a jejich závazky 

 

DF tvoří:  

a) Ústecký kraj, Správa Národního parku České Švýcarsko a město Děčín 

b) členové  DF v kategoriích Rozvoj, Marketing a Reklama 

c) správce fondu 

d) poradní sbor  

 

3.1.  

Spolupráce s těmito subjekty je řízena konkrétními smluvními vztahy (v podobě 

tzv. Dohody o přistoupení) mimo tuto deklaraci. 

 

3.2 Členové DF  

Členem DF  může být jakákoli právnická nebo fyzická osoba, která souhlasí 

s principy a cíli DF a tyto dodržuje, a svůj souhlas vyjádří placením ročního 

příspěvku. 

 

3.2. Správce fondu 

DF je spravován obecně prospěšnou společností České Švýcarsko, která je takto 

správcem poskytnutých finančních příspěvků. Správce fondu získané finanční 

prostředky používá na pokrytí základních činností a odpovídá a ručí členům  za to, 

že použije prostředky DF v souladu s touto Deklarací. 

Správce fondu se zavazuje vyvíjet činnost k aktivnímu vyhledávání a získávání 

dotačních zdrojů či jiných zdrojů financování. 
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3.3 Poradní sbor 

Poradní sbor je neziskové sdružení rozvojových aktérů (členů DF) bez právní formy, 

které bylo ustanoveno na základě rozhodnutí členů řídící skupiny Koncepce 

cestovního ruchu regionu České Švýcarsko (viz. Příloha č.2). 

 

 

4) Příspěvek a roční protihodnota 

 

Výše ročního příspěvku do DF a protihodnota, která za toto plnění bude z DF 

členovi v příslušném roce poskytována, je dána Přílohou č. 1, která tvoří nedílnou 

součást této Deklarace. Člen DF má nárok pouze na takový rozsah činností, které 

spadají do příslušné kategorie dle Přílohy č. 1. Nárok na protihodnotu dle Přílohy 

č. 1 vzniká členu DF až po zaplacení příspěvku. 

Příspěvek člena DF je splatný na samostatný účet Správce fondu, číslo účtu  

78-5193690257/0100 vždy do 31. března  roku, ve kterém budou základní činnosti  

poskytovány. Příspěvek nových členů DF je splatný do čtrnácti dnů od podpisu 

Deklarace, resp. Dohody o přistoupení do DF.  

 

 

5) Právní subjektivita – statut fondu 

 

DF nemá právní subjektivitu. Organizační správu fondu vykonává správce DF České 

Švýcarsko o.p.s.  

 

 

6) Vznik a zánik členství v DF 

 

Subjekt se stává členem DF podpisem Dohody o přistupení do DF ČŠ. Subjekt 

přestává být členem DF  nezaplacením ročního  příspěvku nebo na návrh poradního 

sboru (PS), pokud je činnost člena v rozporu s hodnotami uvedenými v Deklaraci. 

Člen DF, navržený k vyloučení, může návrh rozporovat ústní či písemnou obhajobou 

předloženou Poradnímu sboru.  

 

 

7) Závěrečná ustanovení 

 

Tato Deklarace nahrazuje původní tzv. Dohodu o zřízení DF ze dne 10. 10. 2008. 

Tato Deklarace nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Každý 

ze členů DF obdrží po jednom vyhotovení Deklarace a číslované Dohody 

o přistoupení do DF ČŠ, obsahující jméno a výši příspěvku, čímž vyjadřuje svůj 

souhlas s textem Deklarace, a oboje podepíše.  
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Příloha č. 1: Výše příspěvků do destinačního fondu a protihodnota 

Příloha č. 2: Poradní sbor   

Příloha č. 3: Vzor Dohody o přistoupení do DF ČŠ 

Příloha č. 4: Vzor Dohody o změně výše příspěvků do DF ČŠ 

 

 

 

 

 

Dne: ………………………. 

 

 

 

 

 

--------------------------------                                                ------------------------------ 

 

Správce fondu                       Přispěvatel 
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Příloha 1 

 

Výše příspěvků do destinačního fondu a protihodnota 

 

Kategorie REKLAMA  

 

Výše ročního příspěvku 5 750 Kč 

 Zajištění obecné propagace a marketingu regionu dle aktuálních projektů – tvorba 

a tisk informačních materiálů, veletrhy CR, marketingové a on-line kampaně, 

správa regionálního webu www.ceskesvycarsko.cz  

 Umístění nabídky přispěvovatele na regionální web www.ceskesvycarsko.cz   

 Umístění propagačních materiálů přispěvatele na informačním středisku v Domě 

Českého Švýcarska v Krásné Lípě 

 Poskytnutí informačních materiálů o ČŠ pro potřeby přispěvovatele – 2x ročně 

(přispěvovatel si je vyzvedne po dohodě se správcem fondu na centrále v Krásné 

Lípě) 

 Poskytnutí marketingového regionálního loga Českosaského Švýcarska (značka 

regionu) k využití  pro  letáky, web, info panely, atd. 

 Exkurze za vybranými službami Českosaského Švýcarska a Šluknovského výběžku, 1x 

ročně 

 Pas "Odborná veřejnost“  2016 - 2020 

 Pravidelné zasílání následujících newsletterů (elektronických informačních 

materiálů): 

 Kalendář akcí -  nabídky akcí v regionu  

 Zpravodaj – aktuální turistické, dopravní a akční nabídky a informace – 

zasíláno v letní sezóně  

 Report  - přehled konkrétních činností vykonávaných správcem fondu pro 

členy  DF  

 

 

  

http://www.ceskesvycarsko.cz/
http://www.ceskesvycarsko.cz/
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Kategorie MARKETING  

 

Výše ročního příspěvku 13 800 Kč 

 Zajištění obecné propagace a marketingu regionu dle aktuálních projektů – tvorba 

a tisk informačních materiálů, veletrhy CR, marketingové a on-line kampaně, správa 

regionálního webu www.ceskesvycarsko.cz  

 Umístění nabídky přispěvovatele na regionální web www.ceskesvycarsko.cz   

 Umístění propagačních materiálů přispěvatele na informačním středisku v Domě 

Českého Švýcarska v Krásné Lípě, Jetřichovicích a Chřibská Saula (= na 

informačních centrech provozovaných o.p.s. České Švýcarsko). 

 Poskytnutí informačních materiálů o ČŠ pro potřeby přispěvovatele – 3x ročně 

včetně dodání 

 Poskytnutí tzv. marketingového regionálního loga Českosaského Švýcarska (značka 

regionu) k využití  na  letáky, web, info panely, atd. 

 Poskytnutí fotografií z fotobanky ČS zdarma pro propagaci přispěvatele  

 Exkurze za vybranými službami Českosaského Švýcarska a Šluknovského výběžku, 2x 

ročně 

 Pas "Odborná veřejnost“  2016 - 2020 

 Pravidelné zasílání následujících newsletterů (elektronických informačních 

materiálů): 

 Kalendář akcí -  nabídky akcí v regionu  

 Zpravodaj – aktuální turistické, dopravní a akční nabídky a informace – 

zasíláno v letní sezóně  

 Report  - přehled konkrétních činností vykonávaných správcem fondu pro 

členy  DF  

 Propagace na výstavách a veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí 

 

  

http://www.ceskesvycarsko.cz/
http://www.ceskesvycarsko.cz/
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Kategorie ROZVOJ   

 

Výše ročního příspěvku 16 100 Kč/ 26 450 Kč/ 43 700 Kč 

(U obcí do 3000 obyvatel - 16 100 Kč, do 10000 obyvatel - 26 450 Kč, nad 10000 obyvatel - 43 700 Kč) 

 Zajištění obecné propagace a marketingu regionu s důrazem na téma související 

s přispěvatelem dle aktuálních projektů – tvorba a tisk informačních materiálů, 

veletrhy CR, marketingové a on-line kampaně, správa regionálního webu 

www.ceskesvycarsko.cz 

 Umístění nabídky přispěvovatele na regionální web www.ceskesvycarsko.cz   

 Umístění propagačních materiálů přispěvatele na informačním středisku v Domě 

Českého Švýcarska v Krásné Lípě, Jetřichovicích a Chřibská Saula (= na informačních 

centrech provozovaných obecně prospěšnou společností České Švýcarsko). 

 Poskytnutí informačních materiálů o ČŠ pro potřeby přispěvovatele – 3x ročně 

včetně dodání 

 Poskytnutí tzv. marketingového regionálního loga Českosaského Švýcarska (značka 

regionu) k využití  na  letáky, web, info panely, atd. 

 Poskytnutí fotografií z fotobanky ČS zdarma pro propagaci přispěvatele  

 Exkurze za vybranými službami Českosaského Švýcarska a Šluknovského výběžku, 2x 

ročně. 

 Pas "Odborná veřejnost“  2016 - 2020 

 Pravidelné zasílání následujících newsletterů (elektronických informačních 

materiálů): 

 Kalendář akcí -  nabídky akcí v regionu  

 Zpravodaj – aktuální turistické, dopravní a akční nabídky a informace – 

zasíláno v letní sezóně  

 Report  - přehled konkrétních činností vykonávaných správcem fondu pro 

členy  DF  

 Propagace na výstavách a veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí 

 Poskytnutí konzultace k projektům na základě přání obce/města/podnikatele 

 Poradenství ke koordinaci turistických značených cest v intravilánu 

obce/města/podnikatele 

 

 

  

http://www.ceskesvycarsko.cz/
http://www.ceskesvycarsko.cz/
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Příloha 2  

 

Poradní sbor  
 

1) Název: 

 

Poradní sbor Destinančního fondu Českého Švýcarska (dále jen Poradní sbor) 

 

2) Složení: 

 

 Město Děčín, 

 Město Česká Kamenice, 

 Obec Hřensko, 

 Město Krásná Lípa 

 Město Šluknov 

 Správa NP České Švýcarsko, 

 Nord Bohemia Golf s.r.o. 

 Penzion Na Stodolci 

 Penzion Balnika  

 Obec Jetřichovice 

 Město Varnsdorf 

 Obec Srbská Kamenice 

 Nobilis Tilia a.s. 

 CK Enthusia 

 Northern Hikes 

 České Švýcarsko o.p.s. 

 

V Poradním sboru jsou aktéři zastoupeni dle následujícího klíče: 

- 8 členů = města, obce,  

- 6 členů = podnikatelé v CR,  

- 1 aktér = Správa NP ČŠ,  

- 1 aktér = ČŠ o.p.s. (správce fondu) 

 

3) Cíl činnosti Poradního sboru 

 

Poradní sbor je neziskové sdružení rozvojových aktérů (členů DF) bez právní formy, které 

bylo ustanoveno na základě rozhodnutí členů řídící skupiny Koncepce cestovního ruchu 

regionu České Švýcarsko (viz. Příloha č.2): 

 

a) koordinace záměrů jednotlivých rozvojových aktérů a naplnění vize turistického 

regionu ve smyslu společného marketingu 

b) koordinace turistické dopravy 

c) eliminace živelného rozvoje cestovního ruchu a s tím spojených rizik v oblasti 

ochrany přírody a krajiny 

d) sladění záměrů všech aktérů v oblasti cestovního ruchu 
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4) Jednání Poradního sboru 

 

 Nejvyšším orgánem je zasedání Poradního sboru, které svolává České  Švýcarsko o.p.s. 

nejméně jedenkrát  do roka. 

 Poradní sbor rozhoduje především o strategických otázkách v oblasti rozvoje cestovního 

ruchu. Doporučuje svým členům, správci DF i pracovním skupinám realizaci 

strategických či konkrétních úkolů. 

 Průběh zasedání řídí zástupce o.p.s. České Švýcarsko. Zasedání Poradního sboru je 

usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů Poradního sboru. 

 Poradní sbor rozhoduje hlasováním, přičemž usnesení je platné v případě, že je přijato 

více než polovinou přítomných členů, a zároveň není v rozporu se principy Destinačního 

fondu (tímto způsobem lze také rozhodovat o vyloučení člena DF pokud je jeho konání 

v rozporu s Deklarací).  

 Z jednání se pořizuje zápis, který obdrží každý člen Poradního sboru. 

 

5) Vznik a zánik členství v Poradním sboru 

 

Členem Poradního sboru se subjekt stává na základě dobrovolnosti a ochoty podílet se na 

činnosti Poradního sboru uvedené v článku 3). Členství zaniká dobrovolným rozhodnutím 

člena o ukončení jeho dalších aktivit v Poradním sboru. Členství také zaniká dlouhodobou 

neúčastí na jednáních Poradního sboru (více jak 3x za sebou).  
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Příloha č.3 

Dohoda o přistoupení 

do Destinačního fondu 

Českého Švýcarska 

 

 
České Švýcarsko o.p.s 
Křinické náměstí 1161/10  
407 46 Krásná Lípa  
IČ 25436911  
zastoupená Ing. Jiřím Tutterem, ředitelem,  
jako správce fondu na straně jedné 
 
a 
 
Název člena DF ČŠ 
Adresa:……………………………………………………………………………………………………….. 
Zastoupený ……………………………………………………………………………………………………. 
jako přispěvatel na straně druhé 

 
 
se dohodly takto: 
 
……….xy………………………………., zastoupené výše uvedeným, přistupuje do 
Destinačního fondu Českého Švýcarska (kategorie …………) s ročním příspěvkem 
………. Kč vč. DPH.  
 
Tato dohoda vstupuje v platnost a nabývá účinnosti jejím podpisem oběma 
stranami.  
 
 
V Krásné Lípě, dne  
 
 
 
 
--------------------------------                                                ------------------------------ 
 
Správce fondu                       Přispěvatel 
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Příloha č. 4 

 

Dohoda o změně výše příspěvků 

do Destinačního fondu 

Českého Švýcarska 
 
České Švýcarsko o.p.s 
Křinické náměstí 1161/10  
407 46 Krásná Lípa  
IČ 25436911  
zastoupený Ing. Jiřím Tutterem, ředitelem,  
jako správce fondu na straně jedné 
 
a 
Název člena DF ČŠ 
Adresa:……………………………………………………………………………………………………….. 
Zastoupený ……………………………………………………………………………………………………. 
jako přispěvatel na straně druhé 
 
 
se dohodly takto: 
 
……….xy………………………………., zastoupený výše uvedeným, je stávajícím členem  
Destinačního fondu Českého Švýcarska (kategorie Reklama)  s ročním příspěvkem 
5750 Kč  vč DPH. 
 
Tato dohoda vstupuje v platnost a nabývá účinnosti jejím podpisem oběma 
stranami.  
 
 
 
V Krásné Lípě, dne  
 
 
 
 
 
--------------------------------                                                ------------------------------ 
 
Správce fondu                       Přispěvatel 
 


