Statut Certifikační komise
Kategorizace organizací destinačního managementu
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Certifikační komise Kategorizace organizací destinačního managementu (dále jen
„Komise“) je nezávislým orgánem České centrály cestovního ruchu - CzechTourism.
(2) Komisi zřizuje ředitel České centrály cestovního ruchu - CzechTourism.
Čl. 2
Činnost Komise
(1) Komise zajišťuje transparentnost procesu certifikace Kategorizace organizací
destinačního managementu, a to zejména v zásadních rozhodovacích procesech.
(2) Komise rozhoduje zejména o:
a. návrhu udělení/neudělení certifikace žadateli,
b. návrhu odebrání certifikace,
c. návrhu na změnu kategorie oblastní/lokální DMO,
d. nápravných opatřeních,
e. stížnosti zainteresované strany (člen DMO, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kraj
apod.) na způsob práce certifikované DMO,
f. dočasném udělení výjimky při nesplnění některého ze závazných parametrů
certifikace,
g. způsobu prověření platnosti certifikace v případě zjištění porušení jejich pravidel
nebo stížnosti na certifikovanou DMO,
h. návrzích na změnu metodiky Kategorizace organizací destinačního
managementu,
i. ostatních záležitostech souvisejících s procesem certifikace.
(3) Komise může požádat prostřednictvím Sekretariátu doplnění informací od žadatele.
V odůvodněných případech může pozvat žadatele na jednání komise k bližšímu
vysvětlení předložené žádosti.

Čl. 3
Složení Komise
(1) Komise má celkem 11 členů.
(2) Členem může být pouze fyzická osoba.
(3) Členové Komise jsou jmenováni ředitelem České centrály cestovního ruchu CzechTourism na funkční období 3 let.
(4) Ředitel České centrály cestovního ruchu - CzechTourism může se souhlasem
Ministerstva pro místní rozvoj ČR kdykoliv člena Komise odvolat.
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(5) Nominanté na členství v certifikační komisi jsou nominováni těmito organizacemi,
sektory, oblastmi či obcemi působícími v odvětví cestovním ruchu:
Nominant č. 1 – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Nominant č. 2 – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Nominant č. 3 – Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism,
Nominant č. 4 – Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
Nominant č. 5 – Asociace krajů České republiky,
Nominant č. 6 – Svaz měst a obcí ČR,
Nominant č. 7 – akademická obec (zástupce vysokých škol, obor cestovní ruch),
Nominant č. 8 – Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (podnikatelská obec),
Nominant č. 9 – Česká unie cestovního ruchu (podnikatelská obec),
Nominant č. 10 – zástupce krajských organizací destinačního managementu (DMO),
Nominant č. 11 – zástupce oblastních organizací destinačního managementu (DMO).
Nominanta č. 10 - zástupce krajských organizací destinačního managementu má právo
navrhnout pouze sdružení (spolek / členská organizace), které sdružuje minimálně 2/3
z celkového počtu certifikovaných krajských DMO.
Splnění této podmínky je posouzeno k datu nominace tohoto zástupce a musí být
naplňováno po celou dobu členství tohoto zástupce v certifikační komisi.
Nominanta č. 11 - zástupce oblastních organizací destinačního managementu má právo
navrhnout pouze sdružení (spolek / členská organizace), které sdružuje minimálně 2/3
z celkového počtu certifikovaných oblastních DMO.
Splnění požadavku je posouzeno k datu nominace tohoto zástupce a musí být
naplňováno po celou dobu členství tohoto zástupce v certifikační komisi.
Seznam členů Komise je nedílnou součástí statutu (Příloha č. 2).
(6) Komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
(7) Členství v Komisi je bez nároku na odměnu.
(8) Aktivity členů Komise nesmějí být v přímém rozporu s činností Komise.
(9) Administrativní a provozní zajištění činnosti Certifikační komise zajišťuje Tajemník
Kategorizace DMO. Tajemník Kategorizace DMO není členem Komise. Tajemník
Kategorizace DMO je zároveň Manažerem Sekretariátu Kategorizace DMO. Tajemník
svolává zasedání Certifikační komise.
Čl. 4
Vymezení pravomocí, práv a povinností člena Komise
(1) Člen Komise:
a. předkládá podněty na změnu metodiky Kategorizace organizací destinačního
managementu,
b. schvaluje změny metodiky Kategorizace organizací destinačního managementu,
c. předkládá podněty k požádání žadatele o doplnění informací.
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(2) Člen Komise má právo:
a. hlasovat ve věcech uvedených v článku 2 statutu Komise,
b. být informován o činnosti Komise,
c. navrhovat a rozvíjet aktivity směřující k naplňování cílů Komise stanovených
článkem 2,
d. aktivně se podílet na naplňování činnosti Komise stanovené článkem 2,
e. navrhnout účast hosta na jednání Komise,
f. navrhnout účast žadatele na jednání Komise k podání vysvětlení předložené
žádosti,
g. v případě nemoci nebo jiných důvodů zvláště hodných zřetele pověřit zástupce,
aby se jednání zúčastnil. Zástupce se musí prokázat písemným zmocněním
připravené zastupovaným členem Komise.
(3) Člen Komise má povinnost:
a. účastnit se zasedání Komise,
b. zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o všech záležitostech týkajících
se činnosti Komise,
c. dodržovat statut a jednací řád Komise,
d. respektovat veškeré náležitosti procesu certifikace dle aktuálního znění
Kategorizace organizací destinačního managementu,
e. zachovávat nestrannost v rozhodování,
f. respektovat společně přijatá rozhodnutí,
g. informovat členy Komise v případě podjatosti a zdržet se rozhodovací pravomoci,
h. v případě nemožnosti se jednání zúčastnit předem se omluvit Tajemníkovi
Kategorizace DMO, případně pověřit svého zástupce anebo zaslat alespoň
neformální vyjádření k jednotlivým bodům programu.
Čl. 5
Jednací řád
(1) Jednací řád Komise upravuje způsob jednání Komise. Jednací řád Komise, jeho změny
a doplňky podléhají schválení Komisí.
(2) Jednací řád je nedílnou součástí tohoto statutu (Příloha č. 1).
Čl. 6
Vznik a zánik členství
(1) Členství vzniká:
a. jmenováním člena Komise ředitelem České centrály cestovního ruchu CzechTourism.
(2) Vznik členství nabývá účinnosti dnem jmenování člena do funkce. Dnem jmenování
začíná tříleté funkční období.
(3) Členství zaniká:
a. uplynutím funkčního období,
b. odstoupením,
c. úmrtím,
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d. odvoláním z funkce ředitelem České centrály cestovního ruchu - CzechTourism v
případě, že člen:
▪ přestal splňovat podmínky, pro něž byl do Komise jmenován,
▪ svými individuálními aktivitami je v přímém rozporu s činností Komise,
▪ 2x se bez omluvy nezúčastnil zasedání Komise,
▪ porušuje povinnost mlčenlivosti dle čl. 4 odst. 3 statutu Komise,
▪ svým jednáním poškodil dobré jméno České centrály cestovního ruchu CzechTourism.
(4) Zánik členství nabývá účinnosti:
a. v případě uplynutí funkčního období ke dni posledního dne funkčního období,
b. v případě odstoupení člena ke dni odstoupení,
c. v případě odvolání z funkce ředitelem České centrály cestovního ruchu CzechTourism uplynutím 15 kalendářních dnů od prokazatelného doručení
rozhodnutí o odvolání z funkce ředitelem České centrály cestovního ruchu CzechTourism.
Čl. 7
Závěrečné ustanovení
(1) Jednacím jazykem Komise je český jazyk.
(2) Komise zaniká rozhodnutím ředitele České centrály cestovního ruchu - CzechTourism.
(3) Přílohy tvoří:
a. Příloha č. 1 – Jednací řád Komise
b. Příloha č. 2 – Seznam členů Komise
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