
 

 

Statut 

 

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji 
 
 

Liberecký kraj, města, obce a další subjekty z Libereckého kraje, vědomi si nutnosti podporovat 
rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji jako významného hospodářského činitele oblasti; 
deklarují tímto snahu koordinovat aktivity v cestovním ruchu, jakož i smysluplné a využití 
přírodního a kulturního bohatství, konstituují tímto Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v 
Libereckém kraji s tímto Statutem. 
 
 

Čl. I.  
Název, sídlo a charakter Sdružení 

 
(1) Sdružení má název: 
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém 
kraji.       
 
(2) Sídlo: 

U Jezu 573/2 
460 01 Liberec – Liberec IV – Perštýn  

 
(3) Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 

Libereckého kraje (dále též Sdružení) je 
zájmovým Sdružením právnických osob 
zabývajících se podporou cestovního ruchu 
v Libereckém kraji.  

(4) Sdružení je neziskového charakteru, veškeré 
příjmy Sdružení jsou orgány Sdružení povinny 
využívat zásadně v souladu s cílem a účelem 
Sdružení. 

Čl. II. 

 Cíl a účel Sdružení 

(1) Cílem Sdružení je koordinovaný rozvoj 
cestovního ruchu v Libereckém kraji.  

(2) Účel, pro který se Sdružení ustavuje, je:  

a) podpora rozvoje cestovního ruchu, nemateriálního 
i materiálního charakteru, včetně podpory finanční. 

b) koordinace rozvoje cestovního ruchu 
v Libereckém kraji, zejména vypracovávání a 
spolupráce na tvorbě strategických dokumentů.  

c) realizace vlastních projektů v oblasti rozvoje 
cestovního ruchu Libereckého kraje. 

  
Čl. III. 

Činnosti Sdružení 

 propagace cestovního ruchu a turistických možností 
v Libereckém kraji, 

 tvorba a propagování produktů cestovního ruchu 

v Libereckém kraji, 

 podpora údržby stávající turistické infrastruktury a její 
smysluplné rozšiřování, 

 podpora získávání a předávání informací v cestovním ruchu 
s důrazem na spolupráci informačních center a její 
koordinaci, vytváření jednotného informačního systému 

 poradenství v oblasti cestovního ruchu, sledování nových 
trendů v této oblasti včetně spolupráce se zahraničními 
subjekty, 

 koordinace prezentace turistických nabídek v Libereckém 
kraji na tuzemských i zahraničních výstavách a veletrzích 
cestovního ruchu,  

 spolupráce na tvorbě koncepčních a strategických 
dokumentů, 

 podpora vzniku organizačních struktur v turistických 
regionech a oblastech Libereckého kraje a vytváření 
podmínek pro jejich stabilizaci, 

 spolupráce s dalšími subjekty při zvyšování nabídek 
v oblasti cestovního ruchu, zejména provozovateli a správci 
památkových objektů, přírodních zajímavostí, orgány 
státní památkové péče a ochrany přírody, organizátory 
kulturních a sportovních podniků a neziskovými 
organizacemi, 

 spolupráce při získávání finanční podpory jednotlivých 
rozvojových aktivit v oblasti cestovního ruchu, případně 
tvorba vlastních grantových programů na podporu těchto 
aktivit, 

 spolupráce s ostatními státními, veřejnými i soukromými 
organizacemi a sdruženími pro rozvoj cestovního ruchu 
v České republice,  

 spolupráce v rámci Euroregionu Nisa a dalšími 
zahraničními partnery 

 vykonává činnost odborné pracovní skupiny cestovního 
ruchu při Regionální stálé konferenci Libereckého kraje 
vyplývající z jejího Statutu (článek 3, bod 6.) a na 
základě odborné diskuze navrhuje doporučení pro 
Regionální stálou konferenci Libereckého kraje 

 
 
 
 
 



 

Čl. IV  
Orgány Sdružení 

 
(1) Orgány Sdružení tvoří: 

a) valná hromada sdružení (dále též jen valná 
hromada) 

b) rada Sdružení (dále též jen rada) 

c) předseda Sdružení (dále též jen předseda) 

d) kancelář Sdružení (dále též jen kancelář) 

e) poradní komise Sdružení (dále též jen komise) 

(2) Sdružení si k naplňování svých cílů a realizaci 
činností vyplývajících z tohoto Statutu může vytvořit 
instituce a fondy, případně dále zakládat v souladu s 
platným právem další subjekty s vlastní právní 
subjektivitou a to včetně subjektů zřízených za 
účelem dosažení zisku. 

Čl. V.  
Členství ve Sdružení 

 
(1) Členem Sdružení mohou být právnické osoby za 
předpokladu, že: 

 se vstupem vysloví souhlas jejich příslušný 
řídící orgán, u měst a obcí městské nebo 
obecní zastupitelstvo 

 tyto orgány současně vyjádří souhlas se 
Statutem Sdružení, s cíli a účelem Sdružení, 
jakož i dalšími právy a povinnostmi člena 
vyplývající ze Statutu  

 tyto právnické osoby mají ze zákona, nebo ze 
své zřizovací listiny působnost v oblasti 
rozvoje cestovního ruchu 

 tyto právnické osoby mají sídlo v Libereckém 
kraji, nebo na jeho území operují 

 
(2) Členové mohou ze Sdružení vystoupit výpovědí. 
Členský vklad a případné další majetkové hodnoty, 
které člen do Sdružení vložil, propadají ve prospěch 
Sdružení.  

(3) Členství ve Sdružení lze ukončit i vyloučením, 
poškozuje-li člen hrubě zájmy Sdružení nebo 
nevyrovná-li ani po písemné výzvě dlužné příspěvky 
ve výši, které jsou stanoveny valnou hromadou 
Sdružení. O vyloučení rozhoduje valná hromada, 
přičemž člen, u něhož je vyloučení navrženo má 
právo na předchozí slyšení. 

 
 

Čl. VI  
Práva a povinnosti členů Sdružení 

 
(1) Členové Sdružení jsou povinni v rámci 
dobrovolně přijatých závazků spolupracovat na 
uskutečňování dohodnutých postupů a opatření k 
dosažení cíle Sdružení a podílet se na realizaci 
činností Sdružení. 

(2) Členové Sdružení mají právo se participovat na 
všech výhodách, plynoucích z členství. 

(3) Členové Sdružení mají právo volit orgány 
Sdružení a jejich zástupci mají právo být za členy 
voleni do orgánů Sdružení. Členové mají právo se 
vyjadřovat k připravovaným akcím nebo projektům 
Sdružení. 

(4) Členové Sdružení jsou povinni plnit úkoly, které 
na sebe dobrovolně, v rámci členství ve Sdružení a 
jeho orgánech převzali, zejména se podílet na 
financování činnosti Sdružení v dohodnuté výši a 
formě. Výši členských příspěvků stanoví valná 
hromada. Sdružení, případné dobrovolné členské 
příspěvky mohou jejich poskytovatelé vázat k určitým 
činnostem Sdružení.   

 
Čl. VII.  

Valná hromada 
 
(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení.  

(2)Členové Sdružení jsou na valné hromadě 
zastupováni svými statutárními zástupci. V závažných 
případech může člen valné hromady na jednání vyslat 
svého zplnomocněného zástupce. Každý zástupce má 
na jednání valné hromady jeden hlas. 

 

(3) Pravomoci valné hromady Sdružení: 

 valná hromada stanoví počet členů Rady 
Sdružení dle čl. 7 odst. 2; 

 volí a odvolává členy rady,  

 volí předsedu Sdružení, který je zároveň členem 
rady Sdružení, které předsedá, 

 projednává a schvaluje zprávy o činnosti 
Sdružení a jeho orgánů 

 schvaluje rozpočet Sdružení a jeho roční 
vyúčtování 

 schvaluje základní dokumenty Sdružení a jejich 
změny, zejména Statut Sdružení, 

 schvaluje základní směry činnosti Sdružení při 
naplňování účelu Sdružení a jeho cíle na každý 
kalendářní rok 

 
 

(4) Zasedání valné hromady Sdružení se koná 
nejméně jednou ročně. Svolává ho předseda rady 
Sdružení a to nejpozději 14 dnů předem. S 
pozvánkou na jednání zasílá i pořad jednání a 
písemné materiály.  

(5) Zasedání lze také svolat na základě požadavku 
rady Sdružení nebo jedné třetiny členů Sdružení.  
Zasedání řídí předseda rady Sdružení.  

(6)Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna 
nadpoloviční většina všech členů Sdružení. 

(7) Návrh je valnou hromadou přijat, je-li pro jeho 
přijetí nadpoloviční většina všech členů Sdružení 



 

s právem hlasovat.  

(8) Na zasedání valné hromady mohou být přizvání 
hosté, zejména odborníci, kteří mají vztah 
k projednávaným bodům. Hosty na jednání zve 
předseda rady. Mají-li se hosté podle programu 
odborně vyjádřit k některému bodu jednání valné 
hromady, není nutné možnost jejich přítomnosti 
potvrzovat hlasováním.  

 

Čl. VIII. 
 Rada Sdružení 

 
(1) Rada Sdružení je výkonným orgánem Sdružení se 
všeobecnou působností. Rada Sdružení plní úkoly 
valné hromady v období mezi jejími zasedáními. 

(2) Počet členů rady může stanovit na svém zasedání 
valná hromada v závislosti na počtu členů Sdružení. 
Valná hromada může stanovit také územní klíč pro 
volby do rady Sdružení.   

(3) Funkční období členů rady Sdružení je dvouleté.   

(4) Rada Sdružení v rámci své působnosti zejména: 

 připravuje, projednává a předkládá příslušné 
finanční, koncepční, personální a jiné 
materiály pro jednání valné hromady 

 

 rozhoduje o obchodních a právních 
záležitostech, o zřizování dalších subjektů 
sloužících k realizaci cílů Sdružení, případně o 
vstupu Sdružení do jiných právnických osob a 
Sdružení, 

 

 zajišťuje výkon usnesení ze zasedání valné 
hromady, 

 

 zřizuje a ruší poradní komise, 
 

 stanoví počet pracovníků kanceláře Sdružení a 
řeší a schvaluje jejich pracovně - právní 
záležitosti, 

 

 rozhoduje o přijetí nových členů Sdružení,  
 

 schvaluje zřízení fondů Sdružení, použití jeho 
finančních prostředků, poskytnutí finančních 
prostředků Sdružení na projekty, které jsou v 
souladu s proklamovanými cíli a účelem 
Sdružení. 

 
 

(5) Pravidelná zasedání rady se konají nejméně dvakrát 
do roka a svolává je předseda rady Sdružení, který jejich 
jednání řídí. Z jednání rady Sdružení se vyhotoví zápis, 
který obdrží všichni členové Sdružení včetně sekretariátu 
Regionální stálé konference Libereckého kraje. 

(6) Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna 
polovina jeho členů. Návrh je radou Sdružení přijat, je-li 

pro jeho přijetí nadpoloviční většina všech členů rady. 

(7) Jednání rady se účastní i pracovníci kanceláře 
Sdružení a přizvaní hosté. Ustanovení čl. VII. odst. 7 se 
použije přiměřeně.  

(8) Rada Sdružení zůstává ve své činnosti i po skončení 
funkčního působení do doby zvolení nové rady. 

 

Čl. IX 
Předseda Sdružení 

 
(1) V čele rady stojí předseda Sdružení, který je 

statutárním zástupcem Sdružení.  
(2) Předseda Sdružení zastupuje Sdružení navenek. 
(3) Předseda Sdružení nebo jím pověřená osoba 

zastupuje Sdružení při jednáních s CzechTourism, 
Ministerstvem pro místní rozvoj a Regionální stálou 
konferencí Libereckého kraje. 

(4) Předseda je předsedajícím a hlasujícím členem rady 
Sdružení. 

(5) Předsedu volí valná hromada, jeho volební období je 
totožné s volebním obdobím rady, ustanovení čl. 
VIII odst. 8 se použije i na předsedu Sdružení. 

 
 

Čl. X.  
Poradní komise 

 
(1) Rada Sdružení může vytvářet v odůvodnitelných 
případech pro určité specifické oblasti činnosti sdružení 
poradní komise (dále též komise). Komise mohou být 
složeny ze zástupců členů Sdružení a z odborníků na 
dotčenou problematiku. 

(2) Činnost poradních kolegií je řízena a koordinována 
radou. Rada si může od kolegií vyžadovat stanoviska   

(4) Funkční období poradních kolegií není časově 
ohraničeno. Komise mohou být vytvářena též ad hoc. 
Pro realizaci projektů sdružení mohou být zřizována i 
projektová komise. 

 

Čl. XI 

Kancelář Sdružení 

(1) Rada zřizuje kancelář Sdružení (dále též kancelář) a 
určuje její personální obsazení a umístění.  

(2) Kancelář plní především administrativní úkoly, 
spojené s činností orgánů Sdružení, zajišťuje informační 
servis členům Sdružení, provádí účetní a pokladní servis 
Sdružení a další úkoly související s činností této 
právnické osoby. 

(3) Kancelář Sdružení vede ředitel.   

 
Čl. XII.  

Financování činnosti Sdružení a jeho závazky 
 
(1) Sdružení je v souladu s čl. I. odst. 4 neziskového 
charakteru. Činnost je financována v souladu s rozpočtem 



 

Sdružení schváleným valnou hromadou pro konkrétní 
rok. 

(2) Činnost orgánů Sdružení je financována z finančních 
prostředků, které tvoří: 

a) roční řádné členské příspěvky jednotlivých členů 
Sdružení. Jejich výši a splatnost rozhoduje valná 
hromada, která může rozhodnout i o zvláštních 
příspěvcích v mimořádných případech, 

b) mimořádné příspěvky členů Sdružení, rozhodne-li o 
nich valná hromada nebo je Sdružení poukáží členové 
dobrovolně, zejména na realizaci konkrétní činnosti,  

c) podpůrných prostředků a darů, 

d) výnosů z hospodaření Sdružení, 

(3) Příspěvky kryjí především nutné organizační náklady, 
náklady činnosti orgánů a kanceláře a jiná vydání.   

 

 

 

 

 

Čl. XII.  
Zánik Sdružení 

 
(1) Sdružení zaniká dohodou jeho členů. Pro platnost 
této dohody musí hlasovat 3/5 většina všech členů 
Sdružení. 

 

(2) Činnost Sdružení ukončí valná hromada, která 
rozhodne o způsobu likvidace majetku Sdružení a 
vyrovnání závazků, schválí likvidátory. 

(3) Výnosy likvidace a zbylý majetek se rozdělí stejným 
dílem mezi členy Sdružení, kteří jej mohou použít na 
obecně prospěšné účely. 

 
Čl. XIII.  

Závěrečná ustanovení 
(1) Tento Statut může být doplněn či změněn na základě 
návrhů jeho členů. 

(2) O změně Statutu rozhoduje nadpoloviční většina 
všech členů valné hromady. 
 
(3) Toto znění Statutu bylo schváleno Valnou hromadou 
Sdružení dne 27. 11. 2015.

 
 
 
 

V Liberci dne 27. 11. 2015 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
Jizerské hory – Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko zastoupený Mgr. Danielem 
Davidem 
 

 


