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1.

Základní údaje

Obchodní jméno:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Datum vzniku:
Právní forma:
Registrace:

2.

Destinační agentura Krušné hory o.p.s.
Klíny 61, Litvínov 436 01
287 34 220
4. 11. 2010
obecně prospěšná společnost
Společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddílu 0, vložce
číslo 295

Profil společnosti

Zakladatelé:

Ústecký kraj
Svazek obcí v regionu Krušných hor
Obec Klíny
Hospodářská a sociální rada Mostecka
Emeran Klíny, s.r.o.
Nadační fond Obnova Krušnohoří
„Klínovecko, o. s.“

Poslání:
Zakladatelé, vědomi si společné odpovědnosti za region Krušných hor, se rozhodli k založení
obecně prospěšné společnosti Destinační agentury Krušné hory s cílem podpořit udržitelný
rozvoj tohoto regionu a napomoci tak jeho rozvoji při zachování jedinečných přírodních a
kulturních hodnot.
Financování:
Hlavním zdrojem financování společnosti v roce 2017 byly prostředky od Ústeckého kraje.
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb:
• Pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti
• Jednotná propagace Krušných hor - vydávání propagačních materiálů, inzerce v
médiích, webové stránky, odborné publikace
• Rozvoj spolupráce s německými partnery
• Podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování
turistických informací a návazných návštěvnických služeb
• Péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu
• Vzdělávání a osvěta
Doplňková činnost:
• Reklamní činnost a marketing
• Velkoobchod a maloobchod
• Poskytování služeb
• Hostinská činnost
Účelem doplňkové činnosti je získání prostředků k zajištění obecně prospěšných služeb a
provozu společnosti.

3.

Organizační uspořádání a orgány společnosti

Dozorčí rada v roce 2017
Předseda:
Ing. Jiří Matoušek
Členové:

Ing. Jiří Hlinka
Jan Náhluk

Činnost dozorčí rady:
V roce 2017 proběhla 2 řádná zasedání dozorčí rady.
Správní rada v roce 2017
Předseda:

Mgr. Martin Klika

Členové:

Ing. Josef Dlouhý
Antonín Herzán
Ing. Helena Veverková
Petr Červenka
Roman Žák

Činnost správní rady:
V roce 2017 proběhla 2 řádná zasedání správní rady.
Ředitel:

Eva Maříková

4.

Aktivity v roce 2017

Zahájení turistické sezóny se konalo 20. 5. 2017 na Komáří vížce ve spolupráci s Dopravou
Ústeckého kraje. Ukončení turistické sezóny se konalo 30. 9. 2017 na Klínech v rámci akce
Sportareálu Klíny Pohádková lanovka.
Propagace regionu – DAKH se zúčastnila na veletrzích cestovního ruchu Holiday world v Praze,
veletrh cestovního ruchu v Drážďanech. Propagační materiály Destinačních agentury Krušné
hory o.p.s. byly prezentovány na Miniveletrhu cestovního ruchu Most, Dni Ústeckého kraje a
oslavách Dne dětí Hipodrom Most, na Dnech Ústeckého kraje v nákupním centru Zličín.
DAKH zajistila Tripper pro motorkáře, stopovací hra s návodem na putování Krušnými horami
na motorce v ČJ a NJ. Pořádala projekt Rok muzeí, v rámci, kterého se konala prázdninová
soutěž pro turisty, putování po muzeích Krušných hor, společná propagace muzeí. DAKH
spolupracovala na scénáři Cestovatelského deníku zima a léto v Krušných horách. Pořádala
presstrip pro polské, slovenské a čínské novináře. Zajišťovala distribuci tištěných materiálů
Brány do Čech, Magazín Brána do Čech. Vydává elektronický Magazín zábavy v Krušných
horách. Bez připomínek prošla kontrolou Českého systému jakosti služeb a ATICCR.
Turistické materiály – Muzea Krušných hor, v NJ Do Krušných hor bez bariér, v NJ Města
Podkrušnohoří, v NJ Turistická mapa Krušných hor
Publikační činnost v denících a časopisech, pozvánky do Krušných hor inzerce v médiích: Kudy
z nudy, Mladá fronta Dnes – Praha, Ústecký a Liberecký kraj, , časopis extra Koktejl – celostátní
pokrytí, turistický magazín TIM, týdeník Homér, Mostecký deník, e-region, www.emostecko.cz, www.e-chomutovsko.cz, www.e-teplicko.cz.
Od 16. června do 16. října 2017 probíhala fotosoutěž, kterou vyhlásila Destinační agentura
Krušné hory o.p.s.. Záměrem fotosoutěže bylo nechat prostor fotografům, aby zachytili Krušné
hory v těch nejzajímavějších podobách v každém ročním období. Soutěže, jejímž mediálním
partnerem byl Týdeník Homér a e-mostecko, se mohla zúčastnit každá fyzická osoba, jejíž
fotografie splnily požadavky pro přijatelnou tiskovou kvalitu, kterou destinační agentura
určila. Každý účastník měl právo zaslat do soutěže maximálně 5 snímků. Vyhlášení výsledků
fotosoutěže proběhlo v prosinci 2017. Fotografie z této soutěže budou používány na tvorbu
propagačních materiálů a prezentaci Krušných hor.
Spolupráce s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří při vzniku kalendáře Krásy Krušnohoří
2018. Tento benefiční kalendář zachycuje proměny a ráz krajiny Krušných hor během čtyř
ročních období.
DAKH je aktivním členem komise certifikace Krušnohoří regionální produkt. V roce 2017
probíhala tři kola certifikací.

Provoz ITC Destinační agentury Krušné hory v zámku Valdštejnů. Provoz je nepřetržitý denně
od 9 do 17 hodin. Zajišťuje ho 6 zaměstnanců, na které DAKH čerpá dotaci od Úřadu práce
ČR. DAKH zajišťuje průvodcovskou činnost na zámku Valdštejnů. Podílí se na akcích
pořádaných v prostorách zámku například Noc Valdštejnů, Férová snídaně, Valdštejnské
slavnosti, Oslava sklizně a řemesel, Svatomichelské slavnosti a další. TIC je členem Asociace
turistických informačních center České republiky a je certifikováno třídou B. Dále získalo
Certifikát jakosti služeb Czech Tourism.
Destinační agentura Krušné hory získala dotaci z Fondu malých projektů na projekt Setkání
informačních turistických center Krušných hor. Setkání informačních turistických center
9.10.2017 na Klínech se zúčastnilo 40 lidí, 20 z české a 20 z německé strany Krušných hor.
Projekt pokračoval výjezdem po české straně Krušných hor s programem návštěvy Oseka,
Duchcova, Jezeří, Litvínova a Červeného hrádku. Další výjezd směřoval na německou stranu
Krušných hor.
Primárním cílem Destinační agentury Krušné hory o.p.s. je propagace Krušných hor jako
atraktivní turistické destinace jak na tuzemském tak i zahraničním trhu. Zvýšení povědomí o
pestré nabídce produktů a služeb, které Krušné hory nabízejí. Účinnou mnohostrannou
propagací lze docílit zvýšení turistů a přísunu financí z cestovního ruchu pro další vývoj a šíření
dobrého jména Krušných hor.

5.

Poděkování

Činnost Destinační agentury Krušné hory o.p.s. v roce 2017 podpořily tyto subjekty, kterým
patří naše poděkování:
Ústecký kraj, Město Jirkov, Město Horní Jiřetín, Město Litvínov, Město Meziboří, Sport
areál Klíny, , Severní energetická, a.s., Vršanská uhelná, a.s., Severočeské doly, a.s., Město
Lom, Město Duchcov.

6.

Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce
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Výkaz zisku a ztráty
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Rozvaha v plném rozsahu
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Příloha tvořící součást účetní uzávěrky

