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Fungování 3K platformy 

 

Platforma 3K vychází z následujícího principu: 

Komunikace – soustavná vzájemná výměna informací mezi subjekty cestovního ruchu v destinaci. 

Koordinace – zajištění věcného, finančního, časového a prostorového souladu organizace 
realizovaných aktivit v destinaci jednotlivými subjekty cestovního ruchu. 

Kooperace – spolupráce mezi subjekty cestovního ruchu v destinaci, na jejímž základě vznikají 
synergické efekty ve formě přidané hodnoty pro spolupracující subjekty. 

V rámci Turistické oblasti Pošumaví je doposud naplňována následujícím způsobem. Ihned po založení 
spolku Turistická oblast Pošumaví z.s. byla zřízena stálá pracovní skupina, jejímiž členy se automaticky 
stávají všichni členové a partneři spolku. Její jednání je většinou spojeno se zasedáním výkonné rady 
spolku nebo jeho valné hromady. Členové stálé pracovní skupiny, tj. všichni partneři spolku dostávají 
emailem pozvánku na jednání a záleží na nich, zda se jednání zúčastní. Na jednání mohou diskutovat 
k jednotlivým bodům programu s hlasem poradním. Je tak zajištěno, že ti, kdo mají o projednávané 
body zájem, je mohou svými připomínkami ovlivňovat. Přítomnost partnerů lze doložit prezenčními 
listinami.  

Vzhledem k tomu, že ne všichni partneři mají zejména v sezóně čas se jednání zúčastnit, jsou zápisy 
z jednání orgánů zveřejňovány na stránkách www.toposumavi.cz/posumavi/zapisy.asp ve veřejně 
přístupné rubrice Administrativa – Zápisy. 

Ukázka internetové stránky se zápisy z jednání pracovní skupiny a orgánů spolku 

 

http://www.toposumavi.cz/
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V roce 2020 se zasedání výkonné rady a valné hromady uskutečnilo 8 x, pracovní skupina nebyl svolána 
pouze na poslední tj. v říjnové, kvůli omezení počtu osob se souvislostí koronavirové pandemie. Pokud 
bude toto opatření dlouhodobé, přejde pracovní skupina na jednání on-line. 

Kromě toho v případě nutnosti rychlé informovanosti jsou všem rozesílány emaily z adresy 
info@toposumavi.cz. V roce 2020 jich bylo rozesláno 10. Tyto emaily, stejně jako pozvánky na pracovní 
skupinu, jsou archivovány v emailové poště spolku.  

Ukázka části rozesílaných emailů členům a partnerům spolku Turistická oblast Pošumaví 

 

 

Pomocí 3K platformy jsou tak využívány a připravovány nápady aktivních partnerů spolku a zároveň je 
operativně informováno o aktivitách i problémech více než 120 současných členů a partnerů spolku. 
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