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STANOVY SPOLKU 

 

 

Čl. I 

Název a sídlo 

1. Spolek je založen podle zákona č. 89/2012 S., občanský zákoník 
2. Název spolku je Turistická oblast Mělnicko – Kokořínsko,z.s. (dále jen „spolek“) 
3. Sídlem spolku je náměstí Míru 30, 276 01 Mělník 
4. Spolek je založen na demokratických principech a je dobrovolným sdružením svých členů 

 
 

Čl. II. 
Účel, úkol a poslání spolku 

1. Spolek je založen za účelem propagace, rozvoje a podpory aktivit v oblasti cestovního ruchu na 
území Mělnicka, Kokořínska, Cecemínska a Liběchovska.  

2. Úkolem spolku je hájit, prosazovat a zastupovat společné zájmy svých členů souvisejících 
s rozvojovými aktivitami regionu, marketingem, tvorbou produktů cestovního ruchu, 
investicemi do cestovního ruchu, rozvojem služeb a vzděláváním lidských zdrojů ve spolupráci 
podnikatelského, neziskového a veřejného sektoru. 

3. Posláním je spolku je založení a řízení  destinace Turistické oblasti Mělnicko – Kokořínsko,z.s. 
4. Spolek je veřejně prospěšnou právnickou osobou, jejíž posláním je přispívat vlastní činností 

k dosahování obecného prospěchu ve smyslu ust. § 146 občanského zákoníku. 
 

 
Čl. III. 

Hlavní činnost spolku 
1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu, úkolů a poslání spolku, uvedených v Čl. II. Za tímto 

účelem bude spolek vykonávat tyto činnosti: 
a) průběžně sledovat a analyzovat stav a potenciál cestovního ruchu; 
b) vytvářet strategie cestovního ruchu v návaznosti na regionální, krajské, národní i evropské 

strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu; 
c) vytvářet, spravovat a naplňovat databáze cestovního ruchu v oblastech služeb, produktů, 

organizací a dalších údajů pro cestovní ruch; 
d) řídit destinaci Mělnicka a Kokořínska 
e) vytvářet produkty cestovního ruchu a tyto produkty aktivně nabízet 
f) podporovat vznik a provoz informačních bodů; 
g) účastnit se výstav, veletrhů a dalších akcí v oblasti cestovního ruchu; 
h) připravovat a realizovat projekty na podporu cestovního ruchu a podporu řízení turistické 

destinace; 
i) vydávat a distribuovat tištěné i elektronické prezentace, publikace, brožury, letáky a další 

materiály v oblasti cestovního ruchu; 
j) vytvářet obsah pro sociální a další média; 
k) vykonávat poradenské a konzultační činnosti 
l) podílet se na procesech rozvoje cestovního ruchu spolu s orgány veřejné správy či 

organizacemi, které působí v cestovním ruchu; 
m) podporovat dobrovolnictví v oblasti podpory cestovního ruchu 
n) soustřeďovat, analyzovat a zpracovávat důležité poznatky a zkušenosti v cestovním ruchu 

v regionu, v ČR a v zahraničí; 
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o) napomáhat a podporovat zvyšování kvalifikace a zajištování rekvalifikace pracovníků 
v cestovním ruchu; 

p) organizovat a spoluorganizovat akce odborného a společenského charakteru, konference 
o cestovním ruchu, internetová diskuzní fóra, školení, kurzy a odborné semináře 
poskytující aktuální informace v cestovním ruchu i v zahraničí, a to pro členy i nečleny 
spolku; 

q) usilovat o vytvoření ekonomických a organizačních podmínek pro rozvoj cestovního ruchu 
v regionu, vytváření pracovních příležitostí v cestovním ruchu s cílem ekonomické 
prosperity a efektivity; 

 

Čl. IV. 
Hospodaření spolku 

1. Spolek vykonává svoji hlavní činnost za účelem uvedeným v Čl. III. Finanční prostředky k 
dosažení svého poslání získává především, nikoliv však výlučně z: 
a) Členských příspěvků 
b) Dotací z veřejných rozpočtů, dotačních fondů, ale i fondů EU 
c) Darů fyzických a právnických osob 
d) Příspěvků a dotací od orgánů veřejné správy a samosprávy 
e) Úvěrů či půjček poskytovaných peněžními ústavy či jinými subjekty 
f) Zisku vytvořeného vedlejšími činnostmi spolku 

2. Za účelem získání prostředků k výkonu svých hlavních činností může spolek vykonávat i vedlejší 
hospodářské činnosti, které mohou směřovat k dosažení zisku. Mezi vedlejší činnosti patří: 
a) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
b) Pronájem a půjčování věcí movitých 
c) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
d) Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 
e) Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 

produkcí a výstav; 
3. Spolek je povinen vést účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními 

předpisy.  
 
 

Čl. V. 
Orgány spolku 

1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 
a) Členská schůze 
b) Výbor 
c) Předseda 
d) Kontrolní výbor 

 

Čl. VI. 
Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech členů spolku - členská schůze. Členská schůze 
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

a) Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 
b) Schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok, 
c) Rozhoduje o výši členských příspěvků  
d) Rozhoduje o vyloučení členů, 
e) Určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na další období, 
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f) Rozhoduje o vstupu spolku do jiných právnických osob, 
g) Rozhoduje o zániku spolku, fúzi nebo rozdělení spolku 

 
2. V každém roce schvaluje členská schůze na návrh Výboru a předloženého rozpočtu výši 

členských příspěvků na příslušný kalendářní rok. Splatnost příspěvku je 30. dubna.  
3. Členská schůze je svolávána Výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. 

Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce Členskou schůzi, pokud o to požádá písemně 
alespoň jedna polovina členů spolku. Informaci o konání členské schůze zasílá předseda 
spolku na kontaktní mailovou adresu, uvedenou v přihlášce ke členství. Informace o konání 
Členské schůze je dvacet kalendářních dní, před jejím konáním. Nejpozději sedm dní před 
konáním členské schůze zasílá předseda návrhy materiálů, které je povinen předložit ke 
schválení. 

4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 
spolku. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku; o 
změně stanov a o zrušení spolku rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů všech členů 
spolku. Každý člen spolku má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Za právnickou 
osobu hlasuje její statutární orgán popř. člen statutárního orgánu nebo její písemně 
pověřený zástupce. 

5. O rozhodnutích přijatých Členskou schůzí pořizuje pověřená osoba zápis. Zápis ověřují svým 
podpisem dva přítomní členové spolku.  

6. Členská schůze je oprávněna na základě svého rozhodnutí přenést pravomoc rozhodovat o 
některých záležitostech, které jsou jí svěřeny Výbor, s výjimkou pravomocí uvedených 
v odstavci 1), písm. a), c), a h). 
 

Čl. VII. 
Výbor 

1. Výbor je výkonným a rozhodovacím orgánem spolku. Je složen ze tří členů spolku volených na 
dobu tří let. Řídí činnost spolku mezi jednotlivými zasedáními Členské schůze. 

2. Výbor ze svého středu volí Předsedu (spolku). 
3. Předseda svolává a řídí jeho jednání 
4. Ke svým jednáním se Výbor schází alespoň 4x ročně. Z jednání výboru se pořizuje Zápis  
5. Rozhodnutí Výboru je přijatu, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina všech přítomných členů 

Výboru. Hlasy členů Výboru jsou rovné. 
6. Výbor 

a) Volí ze svého středu předsedu 
b) Plní úkoly, které směřují k naplňování poslání a účelu spolku 
c) Rozhoduje o přijetí za člena spolku 
d) Vede evidenci členské základny 
e) Svolává členskou schůzi 
f) Připravuje strategické dokumenty, zpracovává zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření, 

zodpovídá za vedení účetnictví 
 
 

Čl. VIII. 
Předseda 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat, zejména je oprávněn 
rozhodovat o záležitostech spojených s fungováním spolku, přijímat zaměstnance spolku, 
ukončovat s nimi pracovní poměr a rozhodovat o všech pracovních záležitostech.  

2. Předseda je volen Výborem na dobu tří let.  
3. Předseda je povinen: 

a) Svolávat zasedání výboru 
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b) Vést řádně agendu výboru 
c) Archivovat veškeré zápis ze zasedání orgánů spolku 

 
 

Čl.IX. 
Kontrolní výbor 

1. Kontrolní výbor je kontrolním orgánem spolku a je tříčlenný. 
2. Členové Kontrolního výboru jsou voleni členskou schůzí ze členů spolku na tři roky. 
3. Členové Kontrolního výboru volí ze svého středu předsedu. 
4.  Kontrolní komise dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a 

podmínkami pro svoji činnost. Projednává řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku a 
výroční zprávu o činnosti a hospodaření. Předkládá jednou ročně členské schůzi zprávu o 
výsledcích své činnosti, členská schůze bere tuto zprávu na vědomí.  
 
 

Čl. X. 
Členství 

1. Členy spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18 let, fyzické osoby podnikající a právnické 
osoby, které mají v rámci územní působnosti spolku trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, či 

prokazatelně na daném území místně působí a podají přihlášku ke členství.  
2. Členství ve spolku zaniká: 

- vystoupením člena ze spolku 
- vyloučením členskou schůzí spolku 
- úmrtím člena 
- zánikem spolku 
- zánikem právnické osoby 

3. Vzájemná spolupráce členů spolku a poskytování informací bude uskutečňováno 
prostřednictvím osobního jednání, webových stránek, e-mailem či písemně.  

4. Členové spolku jsou povinni podílet se na činnosti spolku, zejména na zajišťování svěřených 
úkolů. Členové spolku jsou oprávněni nahlížet do písemností spolku. 

5. Člen spolku má povinnost platit členské příspěvky. Členský příspěvek je splatný vždy k 30.4. 
roku, za který náleží. 

6. Členové spolku mají právo být voleni do orgánů spolku popsaných v čl. V. těchto stanov. 
Člen spolku má právo účasti najednání a hlasování členské schůze. 

7. Člen má povinnost chovat se čestně vůči spolku (§212 NOZ) a zachovávat vnitřní řád spolku. 
 
 

Čl.XI. 
Zrušení, likvidace a zánik spolku 

 
1.  Spolek se zrušuje rozhodnutím členské schůze nebo rozhodnutím soudu z důvodů 

stanovených §268 občanského zákoníku. 
2. Při zrušení spolku jmenuje likvidátora členská schůze. 
3. Likvidátor sestaví soupis majetku spolku, který zpřístupní v sídle spolku. O zveřejnění 

seznamu členy spolek vyrozumí.  
4. Likvidační zůstatek se převede na členy spolku, kteří byli řádnými plátci členských příspěvků 

nebo příspěvků na činnost spolku, a to v poměrné části s ohledem na výši zaplacených 
členských příspěvků nebo příspěvků na činnost spolku. 

5. Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků. 
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Čl. XII. 

Společná ustanovení 

1.  Kolektivní orgány spolku rozhodují ve sboru.  
2.  Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah   
      rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.  
3. Členové kolektivních orgánů musí být bezúhonní a svéprávní včetně jejich delegovaných zástupců. 
4. Je - li členem kolektivního orgánu spolku právnická osoba, zastupuje ji fyzická osoba, kterou k      
     takovému zastupování zmocnila; není-li takového zmocnění, zastupuje právnickou osobu její   
     statutární orgán resp. člen jejího statutárního orgánu. Ten musí splňovat podmínky podle     
     čl. XI. 3.  

 
Čl. XIII 

Závěrečná ustanovení 
Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Toto znění Stanov bylo projednáno a schváleno na ustavující členské schůzi dne 5. 3. 2019 
 

        Spolek je založen, jsou-li zakladateli přijaty tyto stanovy. Zakladateli spolku jsou:  

 

1) Město Mělník           
 IČ 00237051    Nám. Míru 30, 276 01 Mělník 
                               

2) Spolek pro pivovar v Lobči            
IČ 22831266    Lobeč 34, 277 36 Lobeč 
 

3) Mělnické kulturní centrum, o.p.s. 
IČ 24210137    U Sadů 323, 276 01 Mělník 
 

4) Jaroslav Kapoun 
IČ 27236161    Nezvalova 2682/16, 276 01 Mělník 
 

5) Obec Lhotka 
IČ   00662275    Lhotka 55, 277 31 p. Velký Borek 
 

6) MAS Vyhlídky,z.s. 
IČ 26676184    Nebužely 92, 277 34 Nebužely 
 

Současně zakládající členové konstatují, že prvními členy orgánu jsou: 
 

1. Členové výboru – 
PhDr. Petr Volf narozen 25. 8. 1978, bytem Legionářů 84, 276 01 Mělník 
Ing. arch Pavel Prouza PhD., narozen 4. 4. 1977, bytem Lobeč 95, 277 36 Lobeč 
Mgr. Galina Čermáková narozena 27. 9. 1958, bytem Nebužely 92, 277 34 Nebužely 

 
2. Členové kontrolního výboru –  
Mgr. Zuzana Syrová narozena 28. 8. 1985, bytem Trojická 1655, 276 01 Mělník 
Jaroslav Kapoun narozen 19. 12. 1967, bytem Nezvalova 3682/16 276 01 Mělník 
PhDr. Marcela Pánková PhD., narozena 17. 3. 1968, bytem Lhotka 106, 277 31 Lhotka 
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Prvním předsedou byla zvolena Mgr. Galina Čermáková. 
 
Zakládající členové pověřují Mgr. Galinu Čermákovou k úkonům spojeným se zápisem založeného 
spolku do veřejného rejstříku 
 
 
 
V Mělníce dne: 5. 3. 2019 

 


