
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. března 2013 č. 220 

 
o Koncepci státní politiky cestovního ruchu  
v České republice na období 2014 - 2020 

 
 
 

 
             Vláda 

 
             I. schvaluje Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na 
období 2014 až 2020, jako základní strategický dokument v oblasti rozvoje cestovního 
ruchu České republiky, obsaženou v části III materiálu č.j. 263/13 (dále jen 
„Koncepce“); 
 
            II. ukládá ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a 
ministrem zahraničních věcí,  ministrem financí, ministryní kultury, ministry vnitra, 
průmyslu a obchodu, školství mládeže a tělovýchovy, životního prostředí, dopravy, 
zemědělství, zdravotnictví, ministryní práce a sociálních věcí a předsedkyní Českého 
statistického úřadu  
 
                 1. zabezpečit realizaci opatření Koncepce, uvedených v příloze tohoto 
usnesení a zohledňovat Koncepci při zpracování právních předpisů, koncepcí, strategií, 
programů a dalších relevantních dokumentů v působnosti jimi řízených ministerstev a 
úřadů, 
 
                 2. využívat za účelem prosazování a koordinace opatření Koncepce 
Meziresortní koordinační komisi pro cestovní ruch ustavenou na základě usnesení 
vlády ze dne 28. dubna 2004 č. 401 a zařadit zástupce ministerstva financí jako člena 
této komise,  
 
                 3. předložit vládě pro informaci do 31. března 2016 Zprávu o plnění 
Koncepce; 
 
           III. doporučuje hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy 
 
                 1. spolupracovat s Ministerstvem pro místní rozvoj a s dalšími ministerstvy 
a Českým statistickým úřadem na realizaci opatření Koncepce uvedených v bodě  II/1a 
tohoto usnesení včetně jejich vyhodnocování,  
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                 2. využít Koncepci pro zpracování a aktualizaci krajských strategií rozvoje 
cestovního ruchu a dalších souvisejících strategických dokumentů na regionální 
úrovni, s ohledem na priority a opatření stanovené v Koncepci.  
 
 
 
Provedou: 

1. místopředseda vlády a  
ministr zahraničních věcí,  
ministři pro místní rozvoj, financí,  
vnitra, průmyslu a obchodu,  
školství mládeže a tělovýchovy,  
životního prostředí, dopravy,  
zemědělství, zdravotnictví,  
ministryně kultury, 
práce a sociálních věcí, 
předsedkyně Českého statistického úřadu  
 
Na vědomí: 

hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r. 

  
 
 
 


