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1a Prohlášení
Dolní Poohří je hodnotným územím s turistickou atraktivitou. Jsme odhodlání toto území,
v kterém žijeme, působíme a podnikáme, chránit a rozvíjet k jeho prospěchu. Náš region
však i přes svou krásu nepatří k populárním destinacím. Tyto důvody nás vedou k založení
společného destinačního fondu, z něhož jsou propagovány a podporovány činnosti
prospívající Dolnímu Poohří.

1b Preambule
Destinační fond je určen pro propagaci a rozvoj šetrného cestovního ruchu v Dolním
Poohří, přičemž jeho přispěvateli jsou zejména místní podnikatelé v cestovním ruchu,
obce, krajská samospráva i organizační složky státu působící v ochraně přírody.
Přispěvatelé Destinačního fondu dostávají proti svému příspěvku konkrétní protihodnotu
(viz Příloha č. 1).
Hlavním předmětem využití příspěvků Destinačního fondu je:
 propagace přispěvatelů v rámci širšího regionu Dolní Poohří, tj. regionu
zahrnujícího rámcově území okresu Louny a Chomutov; tato propagace spočívá
zejména ve vydávání turistických katalogů, prezentací regionu na veletrzích
cestovního ruchu, prezentací regionu na internetu apod.
 podpora a propagace regionální dopravy
 tvorba společně plánovaných regionálně významných turistických produktů a
projektů s přednostním efektem pro přispěvatele odpovídající povaze projektu.

Destinační fond je založen na principu partnerství všech zúčastněných subjektů s cílem
šetrnou formou, společně a se sdílenými náklady a odpovědností dlouhodobě financovat
propagaci a rozvoj šetrného cestovního ruchu v regionu Dolní Poohří.
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2. Zřizovatelé – strany dohody a jejich závazky
Zřizovateli Destinačního fondu jsou:
A. Zřizovatelé – vizionáři
B. Zřizovatelé – přispěvatelé
C. Správce fondu

2. A. Zřizovatelé - vizionáři
Zřizovatelé - vizionáři jsou řádní iniciátoři a přispěvatelé Destinačního fondu, jejichž
příspěvek je určen zejména na stálý chod a rozvoj aktivit realizovaných z příspěvků
Destinačního fondu. Zřizovatelé – vizionáři mají nárok na protiplnění dle Přílohy č. 1 a nad
rámec placení svého řádného příspěvku se zavazují zajistit konkrétní činnosti v oblasti
turistického ruchu, a to takto:
Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem se závazkem hradit
každoročně:
 provoz turistické dopravy v Dolním Poohří s upřesněním trasy tam i zpět
s dostatečným časovým předstihem pro sjednání a to v rozsahu víkendy 4x denně.
 účast Ústeckého kraje na nejméně 7 veletrzích cestovního ruchu, zejména
Regiontour Brno, Holiday World Praha a pěti dalších evropsky významných
veletrzích; přičemž účast pro prezentaci regionu Dolní Poohří zajišťována
Destinační agenturou Dolní Poohří, o.p.s., je na stánku Ústeckého kraje bezplatná.
 účast na akcích pořádaných Ústeckým krajem.
Město Žatec se sídlem nám. Svobody 1, 438 01 Žatec, Město Louny se sídlem Mírové
náměstí 35, 440 01 Louny, Město Kadaň se sídlem Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, Město
Klášterec nad Ohří se sídlem nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
se závazkem každoročně:
 umožnit bezplatnou prezentaci přispěvatelů Destinačního fondu ve svých
informačních střediscích.
 umožnit bezplatnou prezentaci přispěvatelů Destinačního fondu na významných
akcích pořádaných městem.

2. B. Zřizovatelé – přispěvatelé
Zřizovatelé – přispěvatelé jsou řádní iniciátoři a přispěvatelé Destinačního fondu bez
závazku zajišťovat turistické činnosti, kteří mají nárok na protihodnotu dle Přílohy č. 1 a to
v kategoriích: Rozvoj, Marketing, Reklama.
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Kompletní a aktuální seznam všech členů Destinačního fondu v jednotlivých kategoriích je
dostupný na www. dolnipoohri.cz, dolnipoohri.eu, dolni-poohri.eu

2. C. Správce fondu
Správce fondu Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. se sídlem nám. Prokopa Velkého
1951, 438 01 Žatec se zavazuje realizovat z příspěvku destinačního fondu každoročně
zejména:
 Umístění reklamy na zařízení přispěvatelů na www.dolnipoohri.cz, dolnipoohri.eu,
dolni-poohri.eu včetně uvedení fota zařízení přispěvatele a doplňkových informací.
 Přednostní bezplatnou nabídku přispěvatele a umístění materiálů propagujících
jeho zařízení v informačních centrech zřizovatelů- vizionářů tedy měst Klášterec
nad Ohří, Kadaň, Louny, , , Žatec a dalších.
 Poskytování regionálního loga bezúplatně
 Koordinaci prezentace regionu (i vlastní prezentace přispěvatelů) na veletrzích
cestovního ruchu zajišťovaných Ústeckým krajem a bezplatné umožnění
propagace přispěvatelů na veletrzích CR.
 Vydání publikací, letáků a propagačních materiálů:
 Turistické jízdní řády, 1x ročně pro sezonu duben – říjen.
 Katalog ubytování nebo Katalog turistických služeb v Dolním Poohří s
vydáním 1x za dva roky a se zvýhodněnou prezentací přispěvatele (pokud je
vhodná) a zvýhodněnou pozici přispěvatele
 Upřednostnění přispěvatelů s odpovídajícím turistickým vybavením
při vývoji nových pobytových programů.
 Sběr a umístěni propagačních materiálů přispěvatele na všech
propagačních akcích pro veřejnost, kterých se správce fondu
zúčastňuje.
 Nabídka vhodných produktů na přání přispěvatele na
www.kudyznudy.cz, www.branadocech.cz apod. a akčních nabídek
přispěvatelů na www.dolnipoohri.eu.
 Zvýhodněné podmínky pro přispěvatele při tvorbě propagačních
materiálů a odběru produktů správce fondu (5% z distribuční ceny).
 Koordinace trasování, frekvencí, tarifů a propagace regionální
dopravy v Dolním Poohří, zejména turistického autobusu
zajišťovaného Ústeckým krajem.
 Podání 2 projektových žádostí ročně pro regionální rozvoj
cestovního ruchu se zvýhodněným efektem pro přispěvatelské
subjekty, které odpovídají povaze projektu
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 Postupné rozšiřování orientačního systému v obcích Dolního Poohří
na základě získaných dotací, se zvýhodněným efektem pro
přispěvatelské subjekty.
 Administrativní zajištění chodu Destinačního fondu ve vazbě na
přeshraniční spolupráci včetně fungování Poradního sboru (viz
Příloha č. 2).
 Exkluzivní prezentace zejména přispěvatelů – vizionářů v publikacích
financovaných z Destinačního fondu.
•
Bližší specifikace pravidelné činnosti, rozsahu prezentace
jednotlivých přispěvatelů, časové pravidelnosti jednotlivých činností apod.
je uvedena v Příloze č. 1.
3. Příspěvek a roční protihodnota
Výše ročního Příspěvku do Destinačního fondu a protihodnota, která za toto plnění bude
z Destinačního fondu přispěvateli v příslušném roce poskytována, je dána Přílohou č. 1,
která tvoří nedílnou součást této Dohody. Přispěvatel má nárok pouze na takový rozsah
činností, které spadají do kategorie (Příloha č. 1), již odpovídá příspěvek Přispěvatele.
Příspěvek zřizovatelů fondu (viz čl. 2) je splatný na samostatný účet Správce fondu (čl. 5),
číslo účtu 107-1481330207/0100 vždy do 31. března roku, ve kterém budou základní
činnosti (čl. 2. C.) poskytovány. Příspěvek nových přispěvatelů fondu je splatný do čtrnácti
dnů od podpisu této Dohody, resp. jejího Dodatku.

4. Právní subjektivita – statut fondu
Destinační fond nemá právní subjektivitu. Organizační správu fondu vykonává správce
destinačního fondu Destinační agentura Dolní Poohří o.p.s. (čl. 5), a to v intencích
usnesení Poradního sboru Dolního Poohří pro cestovní ruchu (dále jen Poradní sbor).

5. Správce Destinačního fondu
Destinační fond je spravován obecně prospěšnou společností Destinační agentura Dolní
Poohří, která je takto vlastníkem poskytnutých finančních příspěvků.
Správce fondu Příspěvky používá na pokrytí Základních činností a odpovídá a ručí
Přispěvatelům za to, že použije prostředky z Destinačního fondu v souladu s touto
Dohodou a Přílohou č. 1.
Správce fondu se zavazuje vyvíjet činnost k aktivnímu vyhledávání a získávání dotačních
zdrojů či jiných zdrojů financování, které by umožnily uskutečňování většího, než
základního rozsahu činností (čl. 2. C.). V případě získání dotačních zdrojů na činnosti
obdobné povaze činnosti v čl. 2. C., budou ušetřené příspěvky využity buď na
kofinancování dotovaných turistických projektů s celoregionálním dopadem, nebo o jejich
využití rozhodne Poradní sbor formou uvedenou v čl. 7.
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6. Rozdělování prostředků Destinačního fondu
Rozdělení prostředků Destinačního fondu doporučuje Poradní sbor definovaný v Příloze
č. 2, který při svém rozhodování zohledňuje celkovou výši ročních příspěvků a je oprávněn
adekvátně upravit rozsah činností definovaných v čl. 2. C. a v Příloze č. 1. O použití
prostředků z Destinačního fondu rozhoduje Správní rada na návrh Ředitele. Ředitel i
Správní rada je při svém rozhodování vázána touto Dohodou, pokud jde o Základní
činnosti a protihodnoty určené Přílohou č. 1 a doporučeními Poradního sboru.

7. Přistoupení dalších účastníků Dohody
Jiný subjekt než Zřizovatelé, uvedení v čl. 2, se stává účastníkem této Dohody podpisem
jejího dodatku, který podepisuje Přispěvatel a statutární orgán správce fondu, a
zaplacením Příspěvku. Toto ujednání platí také pro zřizovatele.
V případě požadavku Přispěvatele, resp. Zřizovatele na technické změny této dohody,
které jsou výhradně formálně administrativní povahy, které se týkají výhradně
Přispěvatele, resp. Zřizovatele a nemají podstatný vliv na obsah a podstatu této dohody,
lze takové změny uskutečnit číslovaným dodatkem podepsaným Správcem fondu a tímto
Přispěvatelem, resp. Zřizovatelem.
Subjekt (i Zřizovatel) přestává být účastníkem této Dohody nezaplacením Příspěvku na
příslušný kalendářní rok, popř. také nesplněním závazku uvedeným u zřizovatelů –
vizionářů v čl. 2.
Každý subjekt se stává opakovaně účastníkem této Dohody zaplacením Příspěvku na
příslušný kalendářní rok a zároveň – v případě zřizovatelů – vizionářů – splněním závazků
uvedených v čl. 2.

8. Platnost a účinnost
Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu Zřizovateli.
Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem, kdy nejméně 50% Zřizovatelů uhradí příslušný
Příspěvek. Nárok na protihodnotu dle Přílohy č. 1 vzniká Zřizovateli až po zaplacení
příspěvku.
Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou – do plnění jejího účelu.

10. Závěrečné ustanovení
Každý ze Zřizovatelů obdrží po jednom vyhotovení Dohody.
Tato Dohoda je doplňována číslovanými dodatky, obsahujícími jména a výše příspěvku
nového Přispěvatele.

Příloha č. 1: Výše příspěvků do destinačního fondu a každoroční protihodnota
Příloha č. 2: Poradní sbor
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