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1 Úvod 

1.1 Představení Koncepce a důvod zpracování zprávy o plnění 
Koncepce. 

Zpracování Zprávy o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2014 - 2020 
za roky 2014 - 2015 (dále jen „Zpráva“) vyplývá z usnesení vlády č. 220 ze dne 27. března 2013 
ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 - 2020 (dále jen „Koncepce“). Tímto 
usnesením bylo Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) ve spolupráci s garanty za plnění 
dílčích opatření Koncepce, respektive spolurealizátory jednotlivých opatření uloženo  
do 31. března 2016 předložit Vládě ČR výše zmíněnou Zprávu. 

Schválením Koncepce Vláda ČR deklarovala zájem o rozvoj cestovního ruchu jako plnohodnotného 
odvětví národního hospodářství, které je významným zdrojem příjmů, zaměstnanosti a hospodářského 
růstu České republiky.  

Koncepce představuje základní strategický materiál, který je obecným rámcem pro stanovení 
základních rozvojových směrů v oblasti cestovního ruchu, které by měly být v období do roku 2020, 
respektive 2022 podpořeny.  

Zpráva by měla podat jasnou informaci o tom, jakým způsobem jsou jednotlivá opatření a aktivity 
Koncepce naplňovány. Zpracování zprávy bude vycházet ze struktury priorit a opatření Koncepce. 
Za účelem získání podkladů pro zpracování Zprávy MMR oslovilo garanty a realizátory podílející 
se na implementaci dílčích opatření Koncepce. 

1.2 Strategická vize Koncepce 

Základní strategická vize cestovního ruchu pro období 2014 – 2020 

Atraktivnost Rozvoj Znalosti 

Destinace Česká republika – jednička v srdci Evropy 

Konkurenceschopnost Kooperace Kvalita 

 

Strategická vize cestovního ruchu pro období 2014 - 2020 představuje Českou republiku jako 
destinaci: 

 s vysoce pozitivní mezinárodní image; 

 mající kvalitní a atraktivní turistické produkty a programy; 

 nabízející kvalitní služby s příjemnou a vzdělanou obsluhou; 

 nabízející zajímavé kulturně-historické zážitky, sportovní vyžití, atraktivní přírodní zajímavosti; 

 nabízející bezpečné prožití dovolené domácích a zahraničních návštěvníků; 

 s běžně aplikovanými principy udržitelného rozvoje v praxi; 

 nabízející zajímavé pracovní příležitosti v cestovním ruchu. 

1.3 Globální cíl Koncepce 

Při formulování globálního cíle Koncepce vycházíme z toho, že moderní politika cestovního ruchu 
by měla usilovat o: 

 růst konkurenceschopnosti cestovního ruchu České republiky v evropském prostoru 
a kontextu; 

 udržení relativního ekonomického postavení cestovního ruchu v národním hospodářství 
(tvorba HDP, zaměstnanost především v malém a středním podnikání); 

 odstraňování regionálních disparit zejména v hospodářsky slabých problémových regionech; 

 podporu využívání kulturního a přírodního dědictví pro rozvoj cestovního ruchu, avšak 
s garancemi zachování jejich kvality; 

 posílení role cestovního ruchu v hospodářské a sektorových politikách státu, včetně posílení 
monitoringu, vyhodnocování a odstraňování negativních vlivů vzniklých cestovním ruchem 
na přírodní i socio-kulturní prostředí a veřejné zdraví. 
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Globálním cílem Koncepce je zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu 
na  národní i regionální úrovni a udržení jeho ekonomické výkonnosti jako důsledek dosažení 
rovnováhy mezi ekonomickým, socio-kulturním, environmentálním a regionálním rozvojem. 

Cestou ke zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu je plnění následujících 
strategických cílů Koncepce: 

 posilování kvality nabídky cestovního ruchu včetně kultivace podnikatelského prostředí; 

 vybudování struktury a kultivace institucí, které efektivně implementují politiku cestovního 
ruchu; 

 zvýšení kvality lidských zdrojů jako klíčového faktoru inovačních procesů; 

 zlepšení přístupu poskytovatelů služeb na trhy cestovního ruchu; 

 v souladu se zásadami udržitelného rozvoje, intenzivnější využívání efektivních nástrojů 
a inovací v oblasti řízení a marketingu destinací cestovního ruchu; 

 posílení role cestovního ruchu v hospodářské a sektorových politikách státu. 

Plnění globálních cílů Koncepce bude sledováno prostřednictvím následujících indikátorů: 

1.4 Kontextové indikátory Koncepce: 

 Počet přenocování domácích návštěvníků v HUZ v České republice 

 Počet přenocování zahraničních návštěvníků v HUZ v České republice 

 Vytíženost lůžek 

 Hodnota indexu konkurenceschopnosti cestovního ruchu v ČR dle WEF 

 Počet zaměstnaných osob v cestovním ruchu v ČR (přepočet na plný úvazek) 

 Hrubý domácí produkt cestovního ruchu 

 Spotřeba příjezdového cestovního ruchu v ČR 

 Spotřeba domácího cestovního ruchu v ČR 

 Devizové příjmy z cestovního ruchu v ČR 

 Podíl devizových příjmů z cestovního ruchu na HDP v % 

1.5 Priority a opatření  

Priority Opatření 

1. Zkvalitnění nabídky 
cestovního ruchu 

1.1 Zkvalitňování podnikatelského prostředí v CR 

1.2 Výstavba a modernizace základní a doprovodné 
infrastruktury CR 

1.3 Zkvalitnění nabídky služeb CR 

1.4 Zkvalitnění nabídky primárního potenciálu CR 

2. Management cestovního 
ruchu 

2.1 Podpora činnosti destinačních společností 

2.2 Posílení a inovace řízení destinace 

2.3 Rozvoj lidských zdrojů 

3. Destinační marketing 

3.1 Marketingová podpora domácího a příjezdového CR 

3.2 Tvorba a marketing národních a regionálních produktů CR 

3.3 Marketingové informace 

4. Politika cestovního ruchu 
a ekonomický rozvoj 

4.1 Politika CR jako součást hospodářské a regionální politiky 

4.2 Statistika a výzkum v CR 

4.3 Krizové řízení a bezpečnost 
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2 Vývoj cestovního ruchu v ČR  

2.1 Vývoj cestovního ruchu ve vazbě na plnění kontextových indikátorů 

2.1.1 Satelitní účet cestovního ruchu 

Český statistický úřad zveřejnil dne 1. 3. 2016 údaje Satelitního účtu cestovního ruchu ČR (TSA) 
za rok 2014. Dle těchto údajů se podíl cestovního ruchu na HDP ČR nepatrně snížil z 2,9 na 2,8 %. 
Hlavním důvodem je však spíše rychlejší růst některých průmyslových odvětví než absolutní výše 
HDP cestovního ruchu. Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti se v roce 2014 oproti 
předchozímu roku mírně snížil ze 4,6 % na 4,41 % a celkový počet osob zaměstnaných v cestovním 
ruchu činil 225 tis. osob, což bylo meziročně o 1 % méně. Dle posledních dostupných údajů TSA došlo 
v roce 2014 k poklesu hlavních makroekonomických ukazatelů cestovního ruchu, nicméně vzhledem 
k nebývalému meziročnímu růstu nejen příjezdů zahraničních návštěvníků do ČR za rok 2015 
(zveřejněno ČSÚ dne 9. 2. 2016) lze očekávat, že se tento pozitivní vývoj odrazí i v údajích TSA 
za minulý rok. 

Celkové výdaje cestovního ruchu na území ČR vyjádřené celkovou spotřebou vnitřního cestovního 
ruchu dosáhly v roce 2014 hodnoty 238 mld. Kč, což bylo o 1,5 % více než v roce předchozím. 
Z toho tvořil 144 mld. Kč příjezdový cestovní ruch (+ 2,8 %) a zbývajících 94 mld. Kč domácí 
cestovní ruch (- 0,4 %).  

Z počtu 225,3 tisíc osob zaměstnaných v cestovním ruchu tvořili 81 % zaměstnanci (183 tis.) 
a  19 % „sebezaměstnané“ osoby (42 tis.). Dle Modulu zaměstnanost pracuje v oblasti cestovního 
ruchu nejvíce osob ve stravování a pohostinství (67 tisíc osob), v ubytovacích službách (39 tis.) 
a v cestovních kancelářích a agenturách (12 tis. osob). Dalších téměř 60 tisíc osob bylo 
zaměstnáno v odvětvích souvisejících s cestovním ruchem – např. výroba map a upomínkových 
předmětů, obchodní činnosti, spoje a telekomunikace. V cestovním ruchu pracovalo o 13,7 tisíc více 
žen než mužů, 83 % zaměstnaných osob mělo středoškolské a každý desátý vysokoškolské vzdělání. 
Z celkového počtu osob pracujících v cestovním ruchu bylo 4,5 % nerezidentů. 

Graf č. 1: Podíl cestovního ruchu na celkovém HDP ČR a na celkové zaměstnanosti ČR (v %) 

 

Zdroj: zpracovalo MMR dle údajů ČSÚ (Modul zaměstnanosti k 29. 2. 2016), 2013-semidefinitivní data, 2014-předběžná data 
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Graf č. 2: Počet zaměstnaných osob v cestovním ruchu České republiky dle ČSÚ  

 

Zdroj: Zpracovalo MMR dle údajů ČSÚ, Modul zaměstnanosti v cestovním ruchu k 29. 2. 2016 

2.1.2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu a shrnutí 
vývoje cestovního ruchu v roce 2015 

Tabulka č. 1: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR 

Rok 

Počet hostů Počet přenocování 

celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti rezidenti 

2012 15 098 817 7 647 044 7 451 773 43 278 457 21 793 985 21 484 472 

2013 15 407 671 7 851 865 7 555 806 43 308 279 22 144 896 21 163 383 

2014 15 644 707 8 126 369 7 518 338 43 122 844 22 200 880 20 921 964 

2015 17 175 487  8 686 726 8 488 761 47 086 608 23 295 321 23 791 287 

  

 

Index počtu hostů Index počtu přenocování 

celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti rezidenti 

2015/14 110,2 107,3 113,3 109,6 105,4 114,2 

2015/13 111,5 110,6 112,3 108,7 105,2 112,4 

Zdroj ČSÚ, údaje k 9. 2. 2016 

Meziroční nárůst příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) ČR činil v roce 2015 
celkem 10,2 %, z toho dosáhl u zahraničních turistů 7,3 % a u tuzemců dokonce 13,3 %. 
Vyplývá to z údajů o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních Českého statistického 
úřadu. 

V absolutní výši se jednalo o téměř 17,2 mil. osob, z toho 8,7 mil. zahraničních a 8,5 mil. 
tuzemských hostů. Nejvýznamnější absolutní nárůst příjezdů do HUZ byl zaznamenán 
u turistů  z Německa, Číny, Slovenska, USA, J. Koreje a Spojeného království.   
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Projevil se významný souběh krátkodobých i dlouhodobých pozitivních faktorů na příjezdový 
i domácí cestovní ruch.  

Z krátkodobých faktorů jmenujme alespoň velké sportovní a kulturní akce roku 2015 (MS v ledním 
hokeji, ME ve fotbale do 21 let, halové ME v atletice, Plzeň – evropské město kultury), vývoj kurzu 
koruny k euru v rámci devizových intervencí ČNB a v případě Číny i intenzivní prohlubování 
spolupráce v cestovním ruchu mezi oběma zeměmi (otevření přímé letecké linky Praha – Peking, 
příprava linky Praha - Šanghaj, asijské filmy točené v posledních letech v Praze apod.). 

Z dlouhodobých faktorů jde především o rostoucí poptávku jak většiny klasických zdrojových zemí 
západní i střední Evropy, tak i asijských trhů (zmíněná Čína, J. Korea) a dále o pověst České 
republiky jako jedné z nejbezpečnějších destinací v Evropě i na světě. 

Tabulka č. 2: Počet hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních dle zemí 
(TOP 10) v ČR (2014) 

Tabulka č. 3: S

t

á

t 

Příjezdy 

Index 

příjezdy 

2014/13 

Příjezdy 

podíl na 

celku (%) 

Přenocování 

Index 

přenocování 

2014/13 

Průměrná 

doba 

pobytu 

(dny) 

Nerezidenti 8 095 885 103,1 100,0 22 110 112 99,8 3,7 

z toho:       

1 Německo 1 553 370 104,7 19,2 4 709 460 101,0 4,0 

2 Rusko 691 198 86,1 8,5 3 406 946 85,6 5,9 

3 Slovensko 492 550 108,9 6,1 996 490 111,4 3,0 

4 Polsko 448 736 105,7 5,5 890 170 101,4 3,0 

5 USA 441 457 106,9 5,5 1 075 206 105,9 3,4 

6 UK 397 431 104,8 4,9 962 769 105,4 3,4 

7 Itálie 369 268 103,4 4,6 996 450 104,2 3,7 

8 Francie 272 650 93,2 3,4 674 101 90,7 3,5 

9 Rakousko 244 971 106,6 3,0 473 821 105,7 2,9 

10 Čína 211 014 121,1 2,6 344 238 123,8 2,6 

Zdroj: Zpracovalo MMR dle údajů ČSÚ k 31. 3. 2016 
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Tabulka č. 3: Počet hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních dle zemí 
(TOP 10) v ČR (2015) 

Stát Příjezdy 
Index 

příjezdy 
2015/14 

Příjezdy 
podíl na 
celku (%) 

Přenocování 
Index 

přenocování 
2015/14 (%) 

Průměrná 
doba pobytu 

(dny) 

Nerezidenti 8 706 913 107,5 100,0 23 286 515 105,3 3,7 

z toho:  

     1 Německo 1 766 539 113,7 20,3 5 320 339 113,0 4,0 

2 Slovensko 578 216 117,4 6,6 1 208 913 121,3 3,1 

3 USA 508 951 115,3 5,8 1 261 263 117,3 3,5 

4 Polsko 484 573 108,0 5,6 1 016 109 114,1 3,1 

5 UK 442 718 111,4 5,1 1 129 917 117,4 3,6 

6 Rusko 434 852 62,9 5,0 2 120 193 62,2 5,9 

7 Itálie 372 832 101,0 4,3 1 021 545 102,5 3,7 

8 Čína 288 630 136,8 3,3 478 489 139,0 2,7 

9 Rakousko 269 323 109,9 3,1 531 667 112,2 3,0 

10 Francie 268 877 98,6 3,1 679 842 100,9 3,5 

Zdroj: Zpracovalo MMR dle údajů ČSÚ k 31. 3. 2016 

Graf č. 3: Meziroční nárůst příjezdů nerezidentů do hromadných ubytovacích zařízení 

 

Zdroj: zpracovalo MMR dle údajů ČSÚ 

Dřívější obava z prudkého poklesu zájmu občanů Ruské federace o Českou republiku jako jednu 
ze zemí EU, byla prozatím zažehnána. Pokles Rusů byl více než nahrazen rostoucí poptávkou 
po České republice v Evropě, Asii i v jiných částech světa. Velmi potěšitelný byl především prudký 

-50 000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Absolutní meziroční nárůst příjezdů nerezidentů do HUZ ČR                 za 
poslední 3 roky - top 15 (2015) 

za 2013

za 2014

za 2015



 

8 
 

nárůst příjezdů z Německa, které v nedávné době spíše stagnovaly. Je to obrat dobrým směrem, 
neboť Německo pro nás pravděpodobně bude vždy představovat nejvýznamnější zdrojovou zemi. 

Otázkou je, zda budou turisty z ostatních konců světa nahrazeny i vysoké útraty movité ruské 
klientely. Dle údajů šetření příjezdového cestovního ruchu činily výdaje spojené s návštěvou ČR 
u ruského turisty v posledních letech okolo 4 000 Kč (osoba/den), kdežto výdaje Němce jen cca 
1 900 Kč, Slováka okolo 1 000 Kč, Číňana 3 500 - 4 000 Kč a Jihokorejce 4 000 - 5 000 Kč (vše turisté 
- osoba/den).  

Tabulka č. 4: Čisté využití lůžek (ČVL) a využití pokojů (VP) v hotelech a podobných 
ubytovacích zařízeních v krajích ČR za rok 2015 (v %) 

  ČVL VP 
Meziroční vývoj (rozdíl) 

ČVL VP 

ČR celkem 36,3 43,1 1,1 -1,6 

   v tom dle krajů         

     Hlavní město Praha 55,2 62,1 0,9 -2,5 

     Středočeský 27,3 34,2 1,6 -0,8 

     Jihočeský 29,2 35,0 2,8 2,1 

     Plzeňský 27,7 33,6 2,9 0,4 

     Karlovarský 45,5 52,3 -3,1 -8,2 

     Ústecký 22,7 27,4 0,9 -1,0 

     Liberecký 26,0 31,2 2,6 -0,2 

     Královéhradecký 29,5 35,2 2,1 0,3 

     Pardubický 25,4 29,8 2,0 0,5 

     Vysočina 21,1 25,4 -0,2 -1,6 

     Jihomoravský 26,2 31,5 1,0 -0,5 

     Olomoucký 23,7 28,3 1,2 1,1 

     Zlínský 30,8 36,1 0,2 1,6 

     Moravskoslezský 24,2 29,8 -1,0 0,5 

Zdroj: ČSÚ, poslední dostupná data 

U zahraničních turistů byla tradičně nejnavštěvovanějším krajem Praha (5 679 602 příjezdů, 
+ 6,9 %), dále Karlovarský kraj (541 tis. příjezdů, + 4,6 %) – lázeňský region dříve oblíbený 
především u významné ruské klientely, v současné době nejnavštěvovanější Němci a asijskými hosty. 
Na třetím místě se umístil Jihomoravský kraj (492 tis. příjezdů, nicméně s meziročním 
poklesem 4,3 %). Nejvyšší nárůst oproti roku 2014 však byl dosažen v krajích Královéhradeckém 
(+ 16,6 %), Ústeckém (+ 15,9 %) a Plzeňském (+15,7 %), jehož metropole byla v daném roce 
evropským městem kultury. 

Češi nejvíce využívali ubytování v kraji Jihomoravském (1 043 681 příjezdů, +12,3 %), dále 
v Jihočeském (928 tis. příjezdů, + 14,4 %) a v hlavním městě (894 tis. příjezdů, +10,5 %). 
K nejvyššímu meziročnímu nárůstu však došlo v  již zmíněném kraji Karlovarském (+ 23,3 %), 
Královéhradeckém (+ 19,3 %) a Libereckém (+ 17,8 %).  
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Tabulka č. 5: Počet cest dle typu cestovního ruchu a kategorie návštěvníků v ČR v letech 2003 -
 2014 (tis. osob) 

  

Příjezdový CR Domácí CR Výjezdový CR 

Jednodenní 
návštěvníci 

Turisté 
Návštěvníci 

celkem 
Jednodenní 
návštěvníci 

Turisté 
Návštěvníci 

celkem 
Jednodenní 
návštěvníci 

Turisté 
Návštěvníci 

celkem 

2010 13 312 8 629 21 941 66 310 27 614 93 924 3 218 8 673 11 890 

2011 13 792 9 019 22 810 56 383 29 853 86 236 2 974 7 919 10 893 

2012 15 627 10 123 25 750 47 109 29 220 76 328 3 054 7 936 10 990 

2013 16 032 10 300 26 332 46 138 29 215 75 353 2 685 7 620 10 305 

2014 17 939 11 589 29 528 46 646 29 412 76 059 2 748 7 393 10 141 

Pozn.: 2013-semidefinitivní data, 2014-předběžná data 
Pozn.: na základě výsledků projektu MMR „Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu“ byl aktualizován 
Registr hromadných ubytovacích zařízení ČSÚ a došlo k revizi dat kapacit i návštěvnosti za roky 2012 a 2013, nové srovnatelné 
údaje jsou publikovány od r. 2012 
Zdroj: ČSÚ, Satelitní účet cestovního ruchu z 29. 2. 2016 

Tabulka č. 6: ČR - počet zaměstnaných osob v cestovním ruchu dle pracovního úvazku v roce 
2014* 

  
Počet zaměstnaných osob 

v cestovním ruchu 
Počet zaměstnaných osob 

v cestovním ruchu - meziroční index 

Odvětví cestovního ruchu 
Plný 

úvazek 
Zkrácený 
úvazek 

Celkem 
Plný 

úvazek 
Zkrácený 
úvazek 

Celkem 

Charakteristická odvětví CR 152 336 10 434 162 770 98,7 98,5 98,6 

z toho:             

  – hotely a podobná zařízení 35 538 3 288 38 826 98,0 98,5 98,0 

  – restaurace apod. zařízení 62 510 4 514 67 024 97,0 96,7 97,0 

  – osobní železniční doprava 13 262 115 13 377 100,5 100,5 100,5 

Související odvětví CR 54 358 4 833 59 191 99,8 99,9 99,8 

Nespecifická odvětví CR 3 179 143 3 321 100,9 100,9 100,9 

Počet zaměstnaných osob 
celkem 209 873 15 410 225 283 99,0 99,0 99,0 

* Předběžná data. Vyjadřuje počet pracujících majitelů firmy a spolupracujících členů domácností (činnost ve firmě hlavním 
zaměstnáním) 

*roční průměr počtu zaměstnaných osob v hlavním zaměstnání 
Zdroj: Satelitní účet cestovního ruchu ČR – Modul zaměstnanosti, ČSÚ k 29. 2. 2016 

Dle Satelitního účtu cestovního ruchu činily vedle zahraničních příjezdů do hromadných ubytovacích 
zařízení (8,1 mil. v roce 2014 a 8,7 mil. v roce 2015) celkové příjezdy zahraničních návštěvníků včetně 
těch jednodenních 29,5 mil. osob (2014) – viz tabulka. 

2.1.3 Hrubý domácí produkt cestovního ruchu 

Tabulka č. 7: ČR – hrubý domácí produkt cestovního ruchu a jeho podíl na celkovém HDP 
(v mil. Kč / %) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1)

 2014
2)

 

HDP CR 103 079 103 451 104 293 100 253 102 275 111 399 117 932 117 658 

Podíl cestovního 
ruchu na HDP 

2,9 2,8 2,9 2,7 2,7 2,7 2,9 2,8 

1) semidefinitivní data, 2) předběžná data 
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2.1.4 Spotřeba příjezdového cestovního ruchu v ČR 

Tabulka č. 8: Spotřeba příjezdového cestovního ruchu v ČR (v mil. Kč) 

  2013
1)

 

2014
2)

 

absolutně 
meziroční 

index 

Návštěvníci celkem 140 241 144 126 102,8 

v tom dle typu návštěvníka: 

Jednodenní návštěvníci 21 393 22 773 106,4 

Turisté 102 865 104 880 102,0 

Tranzitující 15 983 16 474 103,1 

v tom podle produktu: 

Služby CK/CA 
2)

 680 758 111,4 

Ubytování 26 288 26 656 101,4 

Stravování 25 653 27 147 105,8 

Doprava 29 060 30 714 105,7 

Zboží 46 176 45 922 99,4 

Ostatní 12 383 12 930 104,4 

1) semidefinitivní data, 2) předběžná data, zdroj: Satelitní účet cestovního ruchu ČR 

2.1.5 Spotřeba domácího cestovního ruchu v ČR 

Tabulka č. 9: Spotřeba domácího cestovního ruchu v ČR (v mil. Kč) 

  2013
1)

 

2014
2)

 

absolutně 
meziroční 

index: 

Návštěvníci celkem 93 998 93 660 99,6 

v tom dle typu návštěvníka: 

Jednodenní návštěvníci 20 411 21 562 105,6 

Turisté 64 342 64 959 101,0 

Služební cesty 9 245 7 139 77,2 

v tom podle produktu: 

Služby CK/CA 
2)

 5 641 5 741 101,8 

Ubytování 17 174 16 750 97,5 

Stravování 18 825 18 426 97,9 

Doprava 14 958 15 145 101,2 

Zboží 24 644 24 889 101,0 

Ostatní 12 756 12 709 99,6 

1) semidefinitivní data, 2) předběžná data, zdroj: Satelitní účet cestovního ruchu ČR 
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2.1.6 Devizové příjmy z cestovního ruchu v ČR a jejich podíl na HDP 

Tabulka č. 10: Příjmy z cestovního ruchu a výdaje na cestovní ruch dle platební bilance ČNB 

  

Příjmy z cestovního ruchu Výdaje na cestovní ruch 

absolutně 
(v mil. Kč) 

meziroční 
index 

podíl na 
celkovém HDP 

podíl na 
exportu 

absolutně 
(v mil. Kč) 

meziroční 
index 

2013 137 829 94,4 3,4 5,1 90 757 103,6 

2014 141 783 102,9 3,3 4,7 106 723 117,6 

2015 148 783 104,9 3,3 4,6 119 704 112,2 

Zdroj: ČNB, 3/2016, 2015-předběžný údaj 

2.1.7 Souhrnný přehled za roky 2014 a 2015 

Tabulka č. 11: Základní statistické ukazatele cestovního ruchu České republiky 

 2014 2015 

absolutně 
meziroční 

index 
absolutně 

meziroční 
index 

Počet hostů 
v hromadných 
ubytovacích 
zařízeních ČR 

osoby celkem 15 587 076 101,2 17 195 550 110,3 

nerezidenti 8 095 885 103,1 8 706 913 107,5 

rezidenti 7 491 191 99,1 8 488 637 113,3 

Počet delších cest občanů ČR 
do zahraničí (4 a více přenocování) 4 064 464 96,9 4 206 423 103,5 

Příjmy z cest. ruchu (v mld. Kč)      
dle platební bilance ČNB 142 102,9 149 104,9 

Zdroj: Zpracovalo MMR dle údajů ČSÚ a ČNB z dubna 2016 



 

12 
 

2.2 Vývoj indexu konkurenceschopnosti cestovního ruchu ČR 

The Travel & Tourism Competitiveness Index 2009 2011 2013 2015 

Indikátory dle metodiky 2009-13 / metodiky 2015 Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank 

Policy rules and regulations / Business Environment 4,8 46 4,6 52 4,6 59 4,4 75 

Environmental sustainability 5,2 23 5,1 28 5,1 29 4,9 13 

Safety and security 5,6 44 5,4 41 5,3 40 5,7 46 

Health and hygiene 6,8 6 6,8 6 6,8 4 6,7 4 

Prioritization of Travel & Tourism  5,1 32 4,5 74 4,4 64 4,6 66 

Air transport infrastructure 3,5 50 3,6 50 3,7 50 3,1 51 

Ground transport infrastructure / Ground and Port Infrastructure 4,9 25 5,2 22 5,2 23 5,2 18 

Tourism infrastructure / Tourism Service Infrastructure 5,1 24 5,3 27 5,1 32 5,4 30 

ICT infrastructure / ICT Readiness 4,4 29 4,3 40 4,2 35 5,2 34 

Price competitiveness in T&T ind. / Price competitiveness  4,2 97 4,5 77 42,0 99 4,5 87 

Human resources  5,5 28 5,2 36 5,0 48 4,7 44 

Affinity for Travel & Tourism 4,9 59 4,3 105 4,6 70     

Natural resources 2,9 84 2,8 87 3,4 77 2,6 89 

Cultural resources / Cultural Resources and Business Travel 5,4 17 5,6 15 5,4 17 2,3 42 

International Openness             4,1 17 

Czech Republic (total) 4,9 26 4,8 31 4,8 31 4,2 37 

         

počet zemí  133  139  140  141 

Z výše uvedené tabulky vyplývá významný nárůst konkurence mezi jednotlivými turistickými destinacemi. Lze konstatovat, že v porovnání se světovou 
konkurencí se ČR pohybuje v první třetině nejvyspělejších destinací, na druhou stranu pohledem na bodové ohodnocení i pořadí ČR je zřejmé, že ČR svoji 
konkurenceschopnost ztrácí. Dlouhodobě nejúspěšnější oblastí konkurenceschopnosti ČR je bezpečnost, čistota a velké množství kulturně-historických 
a přírodních památek. Naopak problematičtější je to v oblasti využití kulturního a přírodního bohatství v tvorbě specifických produktů cestovního ruchu. 
Naopak dlouhodobě je nejhůře hodnocená cenová konkurenceschopnost v porovnání cena – kvalita, podpora rozvoje cestovního ruchu ze strany orgánů 
státní správy a samosprávy a úprava podmínek podnikání v ĆR.   
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3 Implementace Koncepce ve sledovaném období 

3.1 Provázanost Koncepce 2007 – 2013 a Koncepce 2014 – 2020 

Přeneseně cílem státní politiky cestovního ruchu je udržitelný rozvoj cestovního ruchu a atraktivnost 
nabídky destinace, tvorba produktů cestovního ruchu využívajících nabídku destinace, propagace 
produktů a marketing destinace s cílem přilákat návštěvníky do destinace, zajistit bezpečný 
a bezproblémový pobyt návštěvníků v destinaci, ochranu spotřebitelů, spolupráci subjektů cestovního 
ruchu ovlivňujících kvalitu nabídky cestovního ruchu i legislativní a nelegislativní opatření ovlivňující 
rozvoj cestovního ruchu. Lze konstatovat, že všechny výše uvedené cíle reflektují priority i opatření 
aktuální a předchozí koncepce. Provázanost zaměření koncepce dokládají následující tabulky. 

Priority Koncepce 2007 - 2013 

Priority Opatření 

1. Konkurenceschopnost národních 
a regionálních produktů CR 

1.1 Tvorba nosných národních a nadnárodních produktů 
CR 

1.2 Tvorba specifických produktů CR 

2. Rozšiřování a zkvalitňování 
infrastruktury a služeb CR 

2.1 Rekonstrukce a budování kvalitní základní 
a doprovodné infrastruktury CR 

2.2 Rekonstrukce kulturně – historických památek 
a zachování přírodních lokalit využitelných pro CR 

2.3 Zkvalitňování služeb CR 

2.4 Vytváření podmínek pro realizaci šetrných forem CR 

3. Marketing CR a rozvoj lidských zdrojů 

3.1 Marketing / propagace CR na mezinárodní, národní 
a regionální úrovni 

3.2 Zkvalitnění statistiky a informací o CR 

3.3 Zkvalitnění vzdělávání a přípravy lidských zdrojů  

4. Vytváření organizační struktury CR 

4.1 Zakládání a činnost organizací CR na regionální 
a oblastní úrovni 

4.2 Činnost TIC 

4.3 Spolupráce mezi veřejným, podnikatelským 
a neziskovým sektorem a profesními zájmovými 
sdruženími v CR 

4.4 Krizový management a zkvalitnění fungování 
správních orgánů v oblasti CR v ČR 

Priority Koncepce 2014 – 2020 

Priority Opatření 

1. Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu 

1.1 Zkvalitňování podnikatelského prostředí v CR 

1.2 Výstavba a modernizace základní a doprovodné 
infrastruktury CR 

1.3 Zkvalitnění nabídky služeb CR 

1.4 Zkvalitnění nabídky primárního potenciálu CR 

2. Management cestovního ruchu 

2.1 Podpora činnosti destinačních společností 

2.2 Posílení a inovace řízení destinace 

2.3 Rozvoj lidských zdrojů 

3. Destinační marketing 

3.1 Marketingová podpora domácího a příjezdového CR 

3.2 Tvorba a marketing národních a regionálních 
produktů CR 

3.3 Marketingové informace 
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4. Politika cestovního ruchu 
a ekonomický rozvoj 

4.1 Politika CR jako součást hospodářské a regionální 
politiky 

4.2 Statistika a výzkum v CR 

4.3 Krizové řízení a bezpečnost 

Provázanost opatření  

Opatření Koncepce 2007 - 2013 Opatření Koncepce 2014 – 2020 

1.1 Tvorba nosných národních 
a nadnárodních produktů CR 

3.2 Tvorba a marketing národních a regionálních 
produktů CR 

1.2 Tvorba specifických produktů CR 3.2 Tvorba a marketing národních a regionálních 
produktů CR 

2.1 Rekonstrukce a budování kvalitní 
základní a doprovodné infrastruktury CR 

1.2 Výstavba a modernizace základní a doprovodné 
infrastruktury CR (částečně) 

2.2 Rekonstrukce kulturně – historických 
památek a zachování přírodních lokalit 
využitelných pro CR 

1.4 Zkvalitnění nabídky primárního potenciálu CR 

2.3 Zkvalitňování služeb CR 1.3 Zkvalitnění nabídky služeb CR 

2.4 Vytváření podmínek pro realizaci 
šetrných forem CR 

1.2 Výstavba a modernizace základní a doprovodné 
infrastruktury CR (částečně) 

3.1 Marketing / propagace CR 
na mezinárodní, národní a regionální úrovni 

3.1 Marketingová podpora domácího a příjezdového CR 

3.2 Zkvalitnění statistiky a informací o CR 3.3 Marketingové informace 

4.2 Statistika a výzkum v CR 

3.3 Zkvalitnění vzdělávání a přípravy 
lidských zdrojů  

2.3 Rozvoj lidských zdrojů 

4.1 Zakládání a činnost organizací CR 
na regionální a oblastní úrovni 

2.1 Podpora činnosti destinačních společností 

4.2 Činnost TIC 1.3 Zkvalitnění nabídky služeb CR (částečně) 

4.3 Spolupráce mezi veřejným, 
podnikatelským a neziskovým sektorem 
a profesními zájmovými sdruženími v CR 

4.1 Politika CR jako součást hospodářské a regionální 
politiky (částečně) 

4.4 Krizový management a zkvalitnění 
fungování správních orgánů v oblasti CR 
v ČR 

4.3 Krizové řízení a bezpečnost 

V roce 2014 a 2015 probíhal tzv. souběh programového období. V souladu s pravidlem N+2 byly 
do konce roku 2015 ukončovány projekty realizované v rámci programového období 2007 – 2013, které 
se vztahovalo ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu na období 2007 – 2013. Vzhledem k výše 
zmíněné provázanosti koncepcí byly některé projekty předkládané v období platnosti nové Koncepce 
automaticky posuzovány dle vazby na předchozí i aktuální Koncepci. Posuzování dopadu projektu 
na obě Koncepce se týkalo např. marketingových projektů realizovaných v rámci oblasti podpory 4.1 a, 
b Národní podpora cestovního ruchu IOP. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze konstatovat, 
že projekty realizované v roce 2014 – 2015 v rámci programového období 2007 – 2013 měly výrazný 
dopad i na plnění opatření aktuální Koncepce.  

Bližší podrobnosti k popisu realizovaných opatření a aktivit realizovaných v roce 2014 – 2015, 
vztahujících se k programovému období 2007 – 2013 jsou uvedeny ve Zprávě o plnění Koncepce státní 
politiky cestovního ruchu 2007 – 2013 za období 2014 – 2015 a 2007 – 2015, umístěné na webu MMR 
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie/Koncepce-
statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-CR-na. 

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie/Koncepce-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-CR-na
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie/Koncepce-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-CR-na
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3.2 Zpracování Akčního plánu ke Koncepci na roky 2015 - 2016 

V roce 2015 byl zpracován Akční plán ke Koncepci. 

- Akční plán představuje nástroj implementace Koncepce, jedná se o krátkodobý dokument 
s platností na dva roky. Akční plán blíže specifikuje a konkrétněji rozpracovává opatření 
a aktivity Koncepce, respektive způsob jejich plnění včetně harmonogramu, realizátorů, 
výstupů, indikátorů a zdrojů financování. 

- Východiskem pro zpracování Akčního plánu bylo naplňování Koncepce 2007 – 2013, průběh 
dokončování a schvalování operačních programů pro programové období 2014 – 2020, průběh 
plnění Koncepce 2014 – 2020 i Kontrolní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 
č. 13/32 „Peněžní prostředky určené pro rozvoj cestovního ruchu“ i překážky rozvoje cestovního 
ruchu definované subjekty cestovního ruchu zastoupenými v Kolegiu cestovního ruchu. 

- Do Akčního plánu ke Koncepci CR pro období 2015 – 2016 jsou v této souvislosti začleněna 
opatření na podporu dalšího rozvoje Českého systému kvality služeb, podporu cestovního 
ruchu v destinacích, sledování efektivity a přínosů realizovaných aktivit včetně opatření 
na zkvalitnění sledování plnění Koncepce 2014 – 2020, zabezpečení dat a podpory 
rozhodovacích procesů, podporu udržitelného rozvoje, podporu koordinace politiky cestovního 
ruchu, krizové řízení a bezpečnost a v neposlední řadě na podporu managementu a marketingu 
destinací.  

- Akční plán byl předložen na jednání vlády pro informaci (projednáno dne 13. 7. 2015). Akční 
plán je dostupný na webu MMR http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-
ruch/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie/Akcni-plan-ke-Koncepci-statni-politiky-cestovniho-
ruchu-v-CR-2014-20.  

- Vyhodnocení Akčního plánu a zpracování nového Akčního plánu na roky 2017 - 2018 proběhne 
v prvním pololetí roku 2017. 

- Přehled opatření a aktivit Akčního plánu na roky 2015 - 2016 

  

Opatření Aktivity 

1. Další rozvoj systému kvality služeb CR, 
zajištění udržitelnosti systému  

 Zajištění dalšího rozvoje ČSKS 

 Podpora propagace ČSKS a značky kvality 

2. Cestovní ruch v destinacích  Zpracování a následné vyhlášení nového programu 

3. Podpora sledování efektivity a přínosů 
realizovaných aktivit 

 Vypracování metodiky vyhodnocování investic  

 Vytvoření indikátorů pro sledování výkonnosti CR 

4. Zabezpečení dat a podpory 
rozhodovacích procesů 

 Rozvoj Satelitního účtu cestovního ruchu ČR 

 Realizace marketingových výzkumů 

5. Podpora udržitelného cestovního ruchu 

 Rozvoj infrastruktury přírodního dědictví 

 Podpora činnosti a vzniku nových geoparků 

 Rozvoj udržitelné dopravy 

 Podpora tvorby produktů udržitelného cestovního 
ruchu 

6. Marketing CR na národní úrovni  Implementace Marketingového plánu 2015 

7. Koordinace politiky cestovního ruchu  Koordinace politiky cestovního ruchu  

8. Krizové řízení a bezpečnost  

 Krizový scénář – řešení poklesu 
konkurenceschopnosti CR 

 Podpora Horské služby ČR 

9. Efektivnější management a marketing 
destinací  

 Problematika veřejné podpory  

 Zefektivnění managementu a marketingu destinací  

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie/Akcni-plan-ke-Koncepci-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-CR-2014-20
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie/Akcni-plan-ke-Koncepci-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-CR-2014-20
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie/Akcni-plan-ke-Koncepci-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-CR-2014-20
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3.3 Přehled plnění Koncepce dle priorit 

Priorita č. 1 Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu 

Priorita č. 1 byla zaměřena primárně na oblast nabídky cestovního ruchu, respektive aktivity související 
s rozvojem nabídky cestovního ruchu i aktivity ovlivňující tvorbu nabídky. Podporovány jsou aktivity 
související s dostupností zdrojů na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, zkvalitnění služeb, 
poradenství, podporu podnikání i nastavení rovných podmínek podnikání. 

V době zpracování Koncepce (roky 2012-2013) MMR uvažovalo, že v rámci nového programového 
období EU bude v ČR vytvořen operační program, který by umožnil poskytování finančních nástrojů 
na podporu rozvoje infrastruktury cestovního ruchu (zvýhodněné úvěry, záruky, atd.) a začlenění 
podpory integrovaných projektů cestovního ruchu do IROP. Avšak v době zpracování Dohody 
o partnerství a následném zpracováním a schvalováním nových operačních programů došlo k vyřazení 
„cestovního ruchu“ ze seznamu hlavních podporovaných témat programového období EU 2014 - 2020.  

Podporovaná témata: 

1. Posilování výzkumu, technologického vývoje a inovací 
2. Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím a zvýšení jejich kvality 
3. Posilování konkurenceschopnosti MSP 
4. Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství 
5. Podpora přizpůsobení se klimatickým změnám, řízení a prevence rizik 
6. Ochrana životního prostředí a podpora efektivního využívání zdrojů 
7. Podpora udržitelné dopravy a zlepšování síťových infrastruktur 
8. Podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a mobility pracovních sil 
9. Podpora sociálního začleňování, boj proti chudobě a jakékoli diskriminaci 
10. Investování do vzdělávání, odborného výcviku a celoživotního vzdělávání 
11. Zvyšování efektivity veřejné správy 

I přes to, že cestovní ruch i nadále představuje jeden z nástrojů plnění výše uvedených tematických 
cílů, došlo k výraznému poklesu podporovaných aktivit.  Nejvíce se toto omezení dotklo právě podpory 
infrastruktury cestovního ruchu, marketingových aktivit i realizace statistických a marketingových 
výzkumů. Avšak je nutné konstatovat, že i přes výše uvedené snížení podpory cestovního ruchu z ESIF 
existuje řada dílčích aktivit souvisejících s cestovním ruchem, které lze v rámci nových operačních 
programů realizovat. Přehled nových operačních programů využitelných na podporu cestovního ruchu 
viz přílohy. V rámci procesu schvalování operačních programů financovaných z ESIF došlo 
k výraznému zpoždění, proces schvalování byl dokončen v proběhu roku 2015 a koncem roku 2015 
byly vyhlášeny první výzvy. 

Východiskem zajištění konkurenceschopnosti cestovního ruchu ČR, respektive turistických destinací 
a subjektů tvořících nabídku cestovního ruchu je vytvoření nového národního dotačního titulu 
na podporu cestovního ruchu, který by alespoň částečně kompenzoval výše uvedený výpadek 
financování z prostředků ESIF. MMR připravuje vytvoření nového národního dotačního titul, který 
se bude skládat z více podprogramů, např. podprogramu na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu - investičních aktivit pro podnikatelské subjekty a podprogramu na podporu 
marketingových aktivit -  neinvestiční aktivit pro destinační společnosti, oddělení cestovního ruchu krajů 
(v případě, že není zřízena destinační společnost), geoparky. Alokace programu činí 300 mil. Kč, 
předpokládané vyhlášení programu v průběhu roku 2016.  

Aktuální možností podpory cestovního ruchu ze státního rozpočtu je Národní program podpory 
cestovního ruchu. Program je zaměřen na podporu prosperity regionů, rozvoj domácího cestovního 
ruchu, prosperitu regionu, zachování zaměstnanosti, podporu tvorby nových produktů, aktivní začlenění 
cílových skupin, pro které je účast na cestovním ruchu obtížná, do aktivit CR, snížení sezónnosti, 
vytvoření podmínek pro zlepšení infrastruktury cestovního ruchu a zpřístupnění atraktivit. Program 
je určen pro podnikatelské subjekty a obce. 

Max. výše dotace je 50 % celkových uznatelných výdajů akce. Program je realizován na principu 
podpory de minimis. Projekty mohou být v rozsahu 250 tis. Kč – 5 mil. Kč, v případě výstavby 
parkovacích domů pro kola až 10 mil. Kč.  
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V roce 2014 byla vyhlášena 1 výzva. Dotace byla poskytnuta na 33 projektů v celkové výši 47,636 mil. 
Kč.  

V roce 2015 byly vyhlášeny dvě výzvy. Dotace byla poskytnuta na 63 projektů v celkové výši 71,806 mil. 
Kč.  

V průběhu roku 2015 došlo k prodloužení stávajícího programu do roku 2017 (vyhlášení výzev). 
Zaměření programu pro období 2016 - 2017 je stejné jako v roce 2015. Výzva pro předkládání žádostí 
o podporu v roce 2016 proběhla od 1. 11. 2015 do 15. 1. 2016. Alokace výzvy činí cca 83 mil. Kč. 

Pozitivní vliv na rozvoj cestovního ruchu v regionech mají kraje prostřednictvím realizace krajských 
dotačních titulů na podporu cestovního ruchu (krajská grantová a dotační schémata – programy, fondy, 
zásady). Dle obdržených podkladů se alokace krajského dotačního titulu na podporu infrastruktury 
pohybuje od 3 do 17 mil. Kč. Jsou zde významné rozdíly mezi kraji jak v ohledu na rozsah 
podporovaných aktivit, tak i na výši alokace.  

Současně vzhledem k provázanosti aktivit Koncepce 2007 – 2013 a Koncepce 2014 – 2020 lze 
konstatovat, že projekty realizované v roce 2014 a 2015 v rámci programového období 2007 – 2013 
(pravidlo N+2 do roku 2015) mají dopad i na plnění aktivit aktuální Koncepce. 

 
Počet projektů 

7/2013 – 6/2015 

Alokace podpory 
v mil. Kč 

7/2013 – 6/2015 

Rekonstrukce a výstavba kvalitní základní a doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu 

454 759 

Rekonstrukce kulturně-historických památek a zachování 
přírodních lokalit využívaných pro cestovní ruch s důrazem na 
jejich sekundární využití 

848 4 867 

Vytváření podmínek pro realizaci šetrných forem cestovního 
ruchu 

130 406 

Celkem 1 432 6 032 

 

1.1 Zkvalitňování podnikatelského prostředí v cestovním ruchu 

 Vytvoření kompetenčních center pro podporu MSP v cestovním ruchu 

Tato aktivita se zabývá poradenstvím MSP v oblasti řízení podniku, přípravy a realizace projektových 
záměrů, vstupu na nové trhy, cílení na zákazníky, atd. 

S realizací těchto aktivit mimo jiné souvisí činnost specializovaného pracoviště ČSKS včetně 
regionálních koordinátorů, spolupráce poskytovatelů služeb cestovního ruchu s Českou centrálou 
cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen „agenturou CzechTourism“) v oblasti vzdělávání, tvorby 
produktů, marketingu a dalších činností.  

Jednání o další spolupráci MMR a MPO v oblasti kompetenčních center, případně o možnostech jejich 
zabezpečení v turisticky významných destinacích, případně strukturálně postižených regionech (cílová 
skupina: obory navazující nebo související s CR – pohostinství, zábava, lázeňství, sportovní centra 
apod.) proběhnou v dalším období platnosti Koncepce. 

Bližší opatření k ČSKS viz opatření 1.3. 

 Informační portál o vývoji a tendencích domácí a zahraniční turistické poptávky 

V současné době je tato aktivita realizována prostřednictvím dílčích aktivit realizovaných subjekty 
na národní i regionální úrovni. 

Na národní úrovni probíhají jednání MPO a agentury CzechTourism o možnosti propojení informačních 
portálů s portálem Businessinfo.cz (300 000 přístupů/měs.), o průniku cílových skupin (MSP/CR/obory 
navazující na CR) a o připojení zahraničních kanceláří CzechTrade, v destinacích, kde nepracuje 
zastoupení CzechTourism. 
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V současné době informace o vývoji cestovního ruchu, vývoji poptávky, trendech, průzkumech 
zabývajících se motivací návštěvníků, spokojeností s návštěvou, atd. jsou dostupné na webových 
stránkách agentury CzechTourism vyzkumy.czechtourism.cz a mis.czechtourism.cz.  

Marketingový informační systém (MIS) agentury CzechTourism na stránce mis.czechtourism.cz 
v současné době zahrnuje především data ČSÚ o příjezdovém cestovním ruchu, během provozu 
se počítá s doplněním datové báze o další data jak z primárních výzkumů CzechTourism, tak o data 
dalších poskytovatelů. Systém je navržen tak, aby jej bylo možno modulově rozšiřovat a aby umožňoval 
uživatelsky přívětivé srovnávání dat z různých zdrojů. Je tedy možno uvažovat také o vzájemné 
propojení portálů MIS a Businessinfo.cz. 

Na regionální úrovni je toto opatření plněno destinačními společnostmi, které poskytují svým členům 
a partnerům informace o vývoji cestovního ruchu v destinaci. Nejčastějším nástroji distribuce informací 
jsou webové stránky destinačních společností, případně workshopy, semináře a jiná pracovní setkání. 

 Stanovení míst soustředěného CR (zákon č. 565/1990 Sb.) 

Původně mělo v rámci této aktivity dojít k definování míst soustředěného cestovního ruchu, ve kterých 
se budou dle zákona o místních poplatcích (č. 565/1990 Sb.) vybírat rekreační / lázeňské poplatky 
a poplatky z ubytovací kapacity. Cílem této aktivity bylo zvýšit počet zapojených obcí a objem 
prostředků generovaných výběrem místních poplatků z cestovního ruchu. 

Z celkového počtu 6 242 obcí v České republice vybíralo v roce 2013 místní poplatek z ubytovací 
kapacity 1 442 obcí (23,1 %) a místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 907 obcí (14,5 %).  

2013 Kč 

Poplatek z ubytovací kapacity 213,0 mil. Kč 

Lázeňský / rekreační poplatek 300,6 mil. Kč 

Problematiku výběru místních poplatků dokresluje i skutečnost, že 50 obcí vybere více než 70 % 
z celkové částky a 500 obcí vybírá z místních poplatků z CR méně než 1000 Kč/ročně. 

Avšak po několika koordinačních jednáních se zástupci profesní veřejnosti (Svaz obchodu a cestovního 
ruchu, Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace horských středisek ČR, Vysoké škole hotelové 
v Praze) a Svazem měst a obcí, tedy subjektů zabývajících s odvodem, výběrem a rozpouštěním 
poplatků z cestovního ruchu, MMR došlo k závěru, že nejlepším řešením bude zpracování širší 
novely zákona o místních poplatcích (ve spolupráci s MF gestorem zákona o místních poplatcích). 
Cílem této novely bude zefektivnění výběru místních poplatků, rozšíření poplatkové povinnosti 
na všechny subjekty poskytující ubytovací služby, sjednocení poplatků, úprava sazeb, a v neposledním 
případě i zvýšení návratnosti vybraných poplatků zpět do cestovního ruchu.   

Výhodou využití místních poplatků na financování rozvoje cestovního ruchu je skutečnost, že tyto 
prostředky jsou generovány samotnými návštěvníky, respektive poskytovateli ubytovacích služeb. 
Využitím těchto finančních prostředků by nedošlo k zatížení veřejných rozpočtů. 

V současné době je výběr i rozpouštění místních poplatků v samostatné působnosti obcí, obce se sami 
rozhodují, zda a v jaké výši budou místní poplatky vybírat a na jaké aktivity budou vybrané finanční 
prostředky rozpouštět. Z výše uvedeného důvodu je cíl zvýšení návratnosti prostředků do rozvoje 
cestovního ruchu sporný. MMR navrhuje i nadále ponechat výběr i rozpouštění místních poplatků 
v samostatné působnosti obcí. Cílem MMR je podpořit zavedení nástrojů, které budou působit 
motivačně a v konečném důsledku přispějí ke zvýšení objemu vybraných a vynaložených finančních 
prostředků na podporu cestovního ruchu. V současné době se jako efektivní nástroj podpory výběru 
místních poplatků jeví provázání místních poplatků s dotačními tituly, jako např. vytvoření hodnotících 
kritérií posuzujících výši vybraných poplatků i jejich návratnost do cestovního ruchu.  

Pracovní skupiny zabývající se zpracováním novely zákona o místních poplatcích budou zasedat 
v průběhu roku 2016.  

 Kultivace prostředí v oblasti průvodcovské činnost 

Začátkem roku 2015 proběhla na půdě MMR série mezirezortních pracovních jednání k řešení 
průvodcovské činnosti za účasti zástupců MMR, MPO, MŠMT, Senátu PČR, ACK ČR, Vysoké školy 
polytechnické Jihlava a profesních organizací průvodců. Výstupem bylo doporučení upravit výkon 
průvodcovské činnosti v zákoně č. 159/1999 Sb. Byl zpracován návrh úpravy průvodcovské činnosti, 
který by se vložil do novely zákona č. 159/1999 Sb. v průběhu druhého čtení v Poslanecké sněmovně 
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ČR. Tento návrh byl mezirezortně připomínkován Ministerstvem průmyslu a obchodu. Poslanci 
za Asociaci průvodců ČR návrh úpravy průvodcovské činnosti v rámci druhého čtení novely zákona 
č. 159/1999 Sb. nakonec nepředložili, tato úprava tak nebyla v rámci novely zákona zařazena. 

EK pravidelně pořádá tzv. transparenční cvičení k vybraným regulovaným profesím. Vybrané témata 
cvičení i jejich výstupy jsou předmětem dalších jednání mezi členskými státy. V dubnu 2015 v Bruselu 
proběhlo cvičení zaměřené na profesi turistického průvodce. Pro účast ČR na tomto cvičení MMR 
zpracovalo krátký report popisující problematiku provozování průvodcovské činnosti v ČR. Avšak 
ze strany EK opakovaně zaznívá požadavek na snižování počtu regulovaných profesí. 

V návaznosti na konzultace EK se MMR rozhodlo jít cestou dobrovolné regulace. Zákon umožní 
označení průvodců, kteří se dobrovolně zapojí do systému a prokáží kvalifikaci. 

MMR je autorizující orgán ve smyslu zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, 
mimo jiné rovněž také pro oblast cestovního ruchu. U profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu 
vydává žadateli o autorizaci po splnění podmínek ministerstvo osvědčení o autorizaci k realizaci 
zkoušek pro uvedenou profesní kvalifikaci průvodcovské činnosti. 

Aktivity na podporu průvodcovské činnosti jsou také realizovány na regionální i lokální úrovni. Na úrovni 
turistických destinací vznikají samostatné certifikační schémata pro uznávání tzv. oficiálních průvodců. 
Následně zapojená města vydávají průvodcům speciální průkazky, např. Průvodce Prahou. Současně 
jsou na úrovni krajů, případně samotných destinací cestovního ruchu jsou pro průvodce realizovány 
specializované vzdělávací programy. 

MMR bude v následujícím období ve spolupráci s Asociací průvodců podporovat provázanost 
a srovnatelnost vzdělávacích seminářů pro průvodce. 

1.2 Výstavba a modernizace základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

 Zvyšování standardu ubytovacích zařízení 

V současné době není dostupný finanční nástroj, který by umožnil systémovou realizaci této aktivity 
na národní úrovni. Původně se očekávalo, že v programovém období 2014 – 2020 bude vytvořen 
operační program, respektive finanční nástroj, ze kterého by bylo možné poskytovat zvýhodněné úvěry 
podnikatelům v cestovním ruchu na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.  

Nepřímo je zvyšování standardu ubytovacích zařízení ze strany MMR podporováno prostřednictvím 
realizace projektu zavedení Národního systému kvality služeb cestovního ruchu. V rámci této aktivity 
proběhla spolupráce s AHR ČR na zapojení do systému kvality a aktualizaci Oficiální jednotné 
klasifikace ubytovacích zařízení /OJK/. OJK se následně stala technickým předpokladem pro zapojení 
podnikatelů ze sektoru hotelnictvím do Českého systému kvality služeb.  

Rozvoj ubytovacích zařízení se kromě ubytování v hromadných ubytovacích zařízení týká i ubytování 
v individuálních ubytovacích zařízeních. V této oblasti je možné zmínit spolupráci MMR s Asociací 
kempů ČR na vydání Metodiky kategorizace kempů a chatových osad.  

Na regionální úrovni je problematika zvyšování standardu ubytovacích zařízení řešena zapojením krajů 
do ČSKS (podpora systému, propagace, zvyšování povědomí) i v oblasti vytváření krajských dotačních 
titulů na podporu rozvoje infrastruktury cestovního ruchu. 

 Dovybavení středisek cestovního ruchu 

Na národní úrovni je možné podpořit rozvoj této aktivity mimo jiné prostřednictvím operace 
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, ze které je podporována např.: výstavba a rekonstrukce stezek 
pro turisty do šíře 2 metrů, naučné stezky, značení, výstavba herních a fitness prvků, zřizování 
odpočinkových stanovišť apod. Operace je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 
na území celé ČR mimo zvláště chráněná území, oblasti Natura 2000 a Prahu. Vyhlášení první výzvy 
proběhne v roce 2016. 

Vybrané aktivity vybavenosti středisek cestovního ruchu jako např. rekonstrukce/vybudování 
odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty 
podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu a zavedení /zlepšení/ vytvoření navigačních 
a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu, to vše včetně 
marketingu zrealizovaných výstupů akcí bylo možné realizovat v rámci národního programu podpory. 

Na regionální úrovni je možné dovybavení středisek cestovního ruchu podporovat prostřednictvím 
specifických krajských dotačních titulů zaměřených např. na Podporu rozvoje venkovského cestovního 
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ruchu, Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu, Podporu doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu, Podporu produktů venkovské turistiky. V roce 2015 alokace krajských programů 
na podporu základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu přesáhla 75 mil. Kč.  

 Budování středisek venkovské turistiky 

Na národní úrovni je budování venkovské turistiky možné rozvíjet primárně prostřednictvím podpory 
diverzifikace zemědělské činnosti (podpora agroturistiky – MZe – PRV), podpory produktivních investic 
do akvakultury, respektive diverzifikace akvakultury (MZe – OP Rybářství), případně prostřednictvím 
aktivit MAS v regionech financovaných prostřednictvím IROP. První výzvy proběhnou v roce 2016. 

Na regionální úrovni jsou aktivity zaměřené na budování středisek venkovské turistiky podporované 
prostřednictvím krajských dotačních titulů. Zaměření dotačních titulů je obdobné jako u aktivity 
dovybavení středisek cestovního ruchu. 

 Zkvalitňování dopravní dostupnosti turistických destinací 

Dostupnost destinací cestovního ruchu představuje významný faktor konkurenceschopnosti 
a návštěvnosti destinací. Cílem této aktivity je zajistit samotný rozvoj silniční sítě využitelné návštěvníky 
cestovního ruchu, ale rozvoj dopravních systémů i udržitelné a alternativní formy dopravy. Rozvoj 
dopravní dostupnosti na národní úrovni je v kompetenci MD. Mezi nejvýznamnější aktivity realizované 
ve sledovaném období lze zařadit: 

 schválení Bílé knihy – Koncepce veřejné dopravy 2015 – 2020 s výhledem do roku 2030 
(UV č. 467 z 15. 6. 2015), která řeší stabilizaci financování veřejné dopravy 

 zpracování Akčního plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 
(s výhledem do roku 2050) (UV 268 z 15. 4. 2015) – zaměřuje se na využití a zavádění systémů 
ITS nejen na silniční infrastruktuře, ale i v ostatních druzích dopravy 

 financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu SFDI – pro roky 2015 a 2016 
uvolněno 4,4 mld. Kč na obnovy komunikací. 

Na regionální úrovni byly realizovány aktivity zaměřené obecně na obnovu a údržbu silnic II. a III. tříd 
a specificky pro oblast cestovního ruchu ke zlepšení dostupnosti turistických atraktivit 
(např. rekonstrukce mostů – podpora zpřístupnění hřebčína Kladruby, oprava silnice k lyžařskému 
areálu Dolní Morava) nebo zajištění dopravní dostupnosti destinací (např. „Zajištění provozu 
historických vlaků na trati Lednice – Břeclav“). 

 Podpora infrastruktury pro rozvoj nemotorové dopravy 

Na národní úrovni je rozvoj dopravní infrastruktury podporován primárně prostřednictvím aktivit MD. 
Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek   

 2014 – čerpáno 73,6 mil. Kč. 

 2015 – čerpáno 152 mil. Kč 

 2016 – předpoklad 150 mil. Kč 

Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy (vč. zklidňování dopravy a akcí 
„Bezpečný přechod“)  

 2014 – čerpáno 254 mil. Kč 

 2015 – čerpáno 317 mil. Kč 

 2016 – předpoklad 250 mil. Kč 

Na národní úrovni se rozvojem nemotorové dopravy zabývá MMR a to prostřednictvím několika aktivit, 
jako např. koordinace vedení dálkových cyklotras v ČR ve spolupráci s Nadací partnerství a Asociací 
měst pro cyklisty. Současně v rámci podpory nestátních neziskových organizací MMR dlouhodobě 
podporuje rozvoj značení turistických tras a cyklotras (pravidelná podpora činnosti KČT v rozsahu 
cca 5 – 8 mil. Kč ročně). V rámci národního programu podpory bylo možné realizovat projekty 
na podporu vybavenosti turistických tras (odpočívadla, zázemí pro návštěvníky, půjčovny a centra 
služeb pro turisty, prostředky pro bezpečné parkování kol, atd.).  

Rozvoj nemotorové dopravy v regionech je podporován prostřednictvím krajských dotačních titulů, které 
jsou nejčastěji zaměřené na podporu rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy, úpravu lyžařských 
běžeckých tras, obnovu značení lyžařských tras, rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících 
cyklotras, výstavbu páteřních cyklostezek, vybudování singletracků, zpracování a  odporu 
implementace regionálních cyklostrategií, obnovu značení turistických tras a další. 



 

21 
 

Přehled alokace na podporu rozvoje nemotorové dopravy financované z prostředků krajů: 

Podporované aktivity (mil. Kč) 2015 

Rozvoj, vybavenost a značení turistických tras 60,2 

Podpora cyklo / ski busů 5,6 

Podpora lyžařských a běžeckých tras 7,3 

Podpora KČT 5,3 

 

1.3 Zkvalitnění nabídky služeb cestovního ruchu 

 Tvorba a další rozvoj oborových technických standardů ve vybraných segmentech CR 

Další rozvoj technických standardů může přispět ke zvyšování kvality služeb a tím 
i konkurenceschopnosti destinací. Aktuálně v rámci implementace ČSKS je podporován rozvoj 
následujících technických standardů kvality: 

 Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení 
 Kategorizace kempů a chatových osad 
 Klasifikace lyžařských středisek 
 Jednotná klasifikace turistických informačních center 

V roce 2015 došlo k navázání spolupráce ČSKS a Nadace partnerství ohledně zapojení certifikačního 
schématu „Cyklisté vítáni“ do ČSKS. Současně byla navázána spolupráce s Asociací Průvodců ohledně 
vytvoření certifikačního schématu pro segment průvodců. 

S ohledem na průřezový charakter cestovního ruchu je při zavádění dalších technických standardů 
nezbytná koordinace aktivit s ostatními resorty, jichž se daná problematika dotýká (např. v případě 
zpracování standardu pro oblast wellness by bylo nutné spolupracovat s MZd). 

 Další rozvoj ČSKS jako systémového nástroje zvyšování kvality služeb 

ČSKS vychází z jednoduchých zásad řízení kvality, jeho cílem je poznání potřeb zákazníka a neustálé 
zlepšování kvality poskytovaných služeb v organizacích. Zapojeným organizacím systém umožňuje 
postupně získat odborné i praktické znalosti z oblasti řízení kvality ve službách a další odborné znalosti, 
které mohou využít při rozvoji svého podnikání.  

Aktuálně ČSKS spolupracuje s Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace kempů a chatových osad 
ČR, Asociace turistických informačních center ČR, Asociací lanové dopravy ČR a od roku 2015  
i Nadací partnerství a Asociací průvodců ČR. 

V rámci realizace projektu vzniklo Specializované pracoviště ČSKS, jehož činností byla koordinace 
aktivit, podpora akvizice, zabezpečení systému certifikace a dalšího rozvoje systému.  

Za zavádění systému řízení kvality a implementaci opatření potřebných pro splnění Standardu kvality 
v jednotlivých organizacích byli odpovědní tzv. trenéři kvality. Školení trenérů kvality I. a II. stupně 
zabezpečovali regionální koordinátoři (13). Do procesu hodnocení následně vstupovala společnost 
Lloyd’s Register EMEA, která posuzovala, zda hodnocený subjekt splnil požadavky Standardu ČSKS 
a následně doporučoval subjekt k certifikaci.   

Komunikační aktivity ČSKS byly směřovány především směrem k poskytovatelům služeb s cílem 
zvýšení povědomí o značce ČSKS. V průběhu projektu byly mj. pořízeny propagační předměty, 
v odborných periodikách zveřejněny inzeráty a tiskové zprávy, organizována slavnostní setkání držitelů 
certifikátů, Press trip a dva Fam tripy na území Německa. V druhé polovině roku 2015 byla propagace 
ČSKS součástí projektu Česko – naše destinace. 

Statistika ČSKS k 31. 12. 2015: 

 certifikováno 678 subjektů, z toho přes 300 subjektů v letech 2014 a 2015, 

 certifikováno 418 subjektů v Oficiální jednotné klasifikaci ubytovacích zařízení, 

 certifikováno 361 subjektů v Klasifikaci turistických informačních center, 

 certifikováno 82 subjektů v Kategorizaci kempů a chatových osad, 

 certifikováno 32 subjektů v Kategorizaci lyžařských areálů, 
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 certifikováno 15 subjektů v Profesním standardu průvodce cestovního ruchu, 

 certifikováno 10 subjektů v Certifikaci Cyklisté vítáni, 

 celkem za projekt bylo certifikováno 1 596 subjektů, 

 proškoleno 2 586 trenérů kvality I. stupně a 218 trenérů kvality II. stupně. 

Od roku 2016 byla zahájena udržitelnost projektu. V průběhu nastavení udržitelnosti došlo 
k transformaci Specializovaného pracoviště a jeho přesunu na agenturu CzechTourism, který bude 
organizačně zabezpečovat proces certifikace a další rozvoj ČSKS.  

Pracoviště bylo vytvořeno na oddělení Udržitelnosti projektů a ČSKS. Mezi hlavní aktivity pracoviště 
spadá: zajištění vzdělávacích kurzů ve všech stupních certifikace, realizace certifikačních procesů 
včetně činnosti hodnotitelského centra, spolupráce s koordinátory, spolupráce s profesními asociacemi 
a realizace marketingové kampaně. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR bude nadále zajišťovat 
administrativní stránku projektu a působit jako odborný garant. 

Plán udržitelnosti uvažuje o realizaci 50 školení trenérů I. stupně a 10 školení trenérů II. stupně ročně, 
přičemž kapacita každého školení je 10 osob. Cílem je ročně certifikovat 100 subjektů v I. stupni ČSKS 
a 25 subjektů ve II. stupni ČSKS. 

V době udržitelnosti projektu bude ustanovena a pravidelně svolávána Rada pro kvalitu a certifikaci 
ČSKS, která bude zastávat funkci poradního a kontrolního orgánu. V roce 2016 je v plánu aktualizace 
Standardu ČSKS, který bude schvalovat Rada pro kvalitu a certifikaci ČSKS. 

 Podpora a rozvoj specifických produktových certifikačních systémů 

S otázkou rozvoje specifických produktových systémů souvisí i problematika vytváření certifikačních 
schémat pro různé oblasti cestovního ruchu. 

Nejrozšířenější je tvorba certifikačních schémat pro oblast gastronomie, regionálních potravin 
a regionálních produktů, dále lze zmínit např. certifikaci služeb vinařské turistiky. 

V této souvislosti lze jmenovat např. systém CzechSpecials realizovaný na národní úrovni agenturou 
CzechTourism i další regionální systémy jako např. „Ochutnejte Jeseníky“. V oblasti regionálních 
produktů je na regionální úrovni vytvořeno několik certifikačních schémat. Podstatná část existujících 
regionálních značek je sdružena v Asociaci regionálních značek (aktuálně je v ARZ 26 značek). 
Výhodou přidružení je jednotný vizuální styl značek i využívání stejných pravidel pro udělování – 
transparentnost a přehlednost pro návštěvníka regionálních destinací. Kromě produktů jsou v současné 
době certifikovány i služby cestovního ruchu a zážitky prezentující daný region. 

V rámci implementace certifikačních systémů je možné dále zmínit např. Metodiku pro mapování 
přístupnosti objektů, která se využívá pro mapování přístupnosti objektů pro osoby s omezenou 
hybností (hendikepovaní, osoby na vozíku, senioři, rodiny s kočárky, atd.). Výstupem je databáze 
přístupnosti objektů, prostředků MHD, parků a vybraných turistických tras, bližší podrobnosti 
www.presbariery.cz.   

Na regionální úrovni bylo v roce 2015 vynaloženo přes 5 mil, Kč na podporu certifikací regionálních 
produktů. 

 Podpora a rozvoj dopravních a naváděcích informačních systémů v turistických 
destinacích 

Realizace této aktivity úzce souvisí s aktivitou 1.2 Podpora infrastruktury pro rozvoj nemotorové 
dopravy. V této oblasti intervence mezi nejčastěji realizované aktivity patřila: realizace dotačních titulů 
na podporu TIC, obnova značení pěších a turistických tras, dotace KČT na obnovu a rozvoj značení 
turistických tras, přeznačení dálkových naučných stezek (např. česká část Svatojakubské stezky), 
přeznačení dálkových cyklotras (např. EV 13 Stezka železné opony), regionální značení turistických 
a kulturních cílů, a další. 

1.4 Zkvalitnění nabídky primárního potenciálu cestovního ruchu 

 Podpora rekonstrukce nejvýznamnějších kulturně-historických a technických památek 
využívaných pro cestovní ruch 

Na národní úrovni je tato aktivita naplňována primárně činnosti MK. Z rozpočtu MK je financována celá 
řada specificky zaměřených dotačních titulů umožňujících rekonstrukci kulturně-historických památek 
a jejich následné zpřístupnění návštěvníkům: 

http://www.presbariery.cz/
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 Havarijní program; 
 Program záchrany architektonického dědictví; 
 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón; 
 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny;  
 Program restaurování movitých kulturních památek;  
 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. 

Záchrana a obnova nejvýznamnějších kulturních památek a jejich využívání pro cestovní ruch. 
 V roce 2014 byl poskytnut v rámci památkových programů příspěvek na obnovu 2 184 akcí 

obnovy o celkové finanční podpoře 506 mil. Kč. 
 V roce 2015 byl poskytnut v rámci památkových programů příspěvek na obnovu 2 096 akcí 

obnovy o celkové finanční podpoře 544,5 mil. Kč. 

Jedná se o kulturní památky ve vlastnictví fyzických a právnických osob, krajů, obcí, církví, které jsou 
zpřístupněny veřejnosti např. zámky Blatná, Český Šternberk, Dobříš, hrady Ledeč nad Sázavou, Kost, 
Valdštejn, církevní památky, poutní místa a další. 

Poznávací cestovní ruch a návštěva kulturních památek představují významnou motivaci k návštěvě 
destinací. Z tohoto ohledu je problematice obnovy kulturních památek věnována i velká pozornost 
na regionální úrovni. S tím souvisí i realizace krajských dotačních titulů zaměřených na financování 
fondu kultury a obnovy památek, podporu rekonstrukce národních kulturních památek, programů 
na obnovu movitých a nemovitých památek, program na záchranu a obnovu drobných památek 
a architektury dotvářející kulturní krajinu a další. Mezi nejvýznamnější podpořené regionální projekty 
patří např. rekonstrukce areálu Lázní Kyselka, rekonstrukce památníku Jana Žižky, rekonstrukce 
budovy Císařských lázní, atd. 

 Zpřístupnění a interpretace atraktivního přírodního a kulturního dědictví pro rozvoj 
cestovního ruchu 

Interpretací přírodního dědictví se zabývá AOPK ČR a správy NP s cílem zvýšit povědomí veřejnosti 
o přírodních a krajinných hodnotách ZCHÚ a ve vazbě na cestovní ruch podporovat a vytvářet 
pro návštěvníky daných území nové turisticky atraktivní cíle. 

AOPK ČR a správy NP se podílejí na zpřístupňování atraktivních přírodně a krajinářsky hodnotných 
lokalit prostřednictvím budování a údržby terénních informačních systémů (např. informační tabule 
o ZCHÚ), na vhodných lokalitách podporují a zřizují naučné stezky a budují turistickou infrastrukturu 
(např. povalové chodníky) s ohledem na zachování přírodních a krajinných hodnot v území. Zároveň  
AOPK ČR a správy NP pořádají různé tematické terénní exkurze za účelem seznámit laickou 
i odbornou veřejnost s přírodními hodnotami daných území a vydávají informační materiály a publikace 
o těchto hodnotách, včetně průvodců a materiálů souvisejících s pořádanými akcemi.  
Kromě těchto činností AOPK ČR a správy NP podporují vytváření nových turisticky atraktivních cílů 
(pozorovací místa, vyhlídky, rozhledny) a realizují projekty zaměřené na prezentaci konkrétních druhů 
veřejnosti (soví voliéry, rybí líheň apod.). 

Z OPŽP 2014-2020 prioritní oblasti 4, specifického cíle 4.1 a částečně 4.2 jsou, mimo jiné, podporována 
opatření k usměrnění návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany 
způsobovaného návštěvníky (ve formě opravy a vytváření dřevěných a povalových chodníků, úpravy 
povrchu cest, budování lávek, zábradlí, schodů atd.) a budování a obnova prvků pro interpretaci 
chráněných území (naučné stezky, informační panely, návštěvnická střediska, apod.). Na tyto dva 
specifické cíle je alokováno 3,5 mld. Kč. Není alokace pouze na opatření návštěvnická infrastruktura. 
Doplňkově lze hradit obdobná opatření menšího rozsahu z národních programů v gesci MŽP (Program 
péče o krajinu a program Podpory obnovy přirozených funkcí krajině). 

V oblasti interpretace kulturního dědictví nejvýznamnější roli plní MK. Prostřednictvím specifických 
dotačních titulů financovaných z národního rozpočtu MK podporuje realizaci konkrétních projektů 
s cílem zachování a obnovy kulturních památek, jejich zpřístupnění veřejnosti a využití i pro další užitné 
funkce. 

Jedná se o kulturní památky ve vlastnictví státu, právnických a fyzických osob, krajů, obcí a církví např.: 
zámky Blatná, Český Šternberk, Dobříš, hrady Ledeč nad Sázavou, Kost, Valdštejn, kláštery 
v Broumově, Vyšším Brodě, Zlaté Koruně a Teplé, hospodářský dvůr Gigant v Kotovicích - Záluží 
a hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu. 

Na podporu zpřístupnění kulturně – historického a přírodního dědictví je zaměřena i prioritní osa IROP. 
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Na regionální úrovni jsou realizovány krajské dotační tituly zaměřené na obnovu movitých i nemovitých 
památek (podpořené akce např. obnova varhan, vybudování zázemí dolu Jeroným), dotace na provoz 
krajských muzeí, podpora prezentace a ochrana sbírkových předmětů, centrální evidence sbírek, 
a další.  

Se zpřístupněním kulturně-historického a přírodního dědictví souvisí i problematika budování a obnovy 
turistických tras. V současné době je v ČR celkem o 42 970 km pěších a lyžařských turistických tras. 
Značení turistických tras v ČR realizuje KČT, který v r. 2014 obnovil 15 196 km a v r. 2015 14 900 km 
tras. KČT dále každoročně pořádá stovky akcí pro veřejnost zaměřených na popularizaci turistiky: 
v r. 2014 to bylo 1296 akcí, v r. 2015 celkem 1360 akcí. Obnova značení turistických tras je financována 
v rámci vládního programu podpory nestátních neziskových organizací a kraji. Nově jsou značeny 
i  trasy pro vozíčkáře (97 km tras). 

 Podpora národních geoparků, respektive geoparků UNESCO 

Problematiku geoparků na národní úrovni koordinuje MŽP, které následně úspěšným žadatelům uděluje 
certifikát, respektive oprávnění vystupovat jako Národní geopark (certifikát je platný 4 roky). 
Do problematiky rozvoje geoparků se zapojuje i MMR prostřednictvím účasti v Radě národních 
geoparků i prostřednictvím posuzování aktivit, souvisejících s cestovním ruchem, realizovanými 
geoparky. 

Aktuálně je na území ČR 6 Národních geoparků. V letech 2014-2015 byly certifikovány Národní 
geoparky „Podbeskydí“ a „Kraj Blanických rytířů“. 

Z NPŽP jsou podporována opatření na interpretaci přírodního dědictví. Alokace jsou stanovovány 
na každý rok. V roce 2016 se neplánuje výzva. Národní geopark lze podpořit z OPŽP 2014-2020, PO4, 
SC 4.1 v případě, že se nachází v ZCHÚ a opatření jsou v souladu s plánem péče. 

Na regionální úrovni je podpora národních geoparků realizována prostřednictvím širokého spektra 
aktivit jako vydání záštit, poskytování dotací, podpora v oblasti poskytování informací a propagace 
a další. 
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Závěr průběhu implementace PO 1: 

 Lze konstatovat, že všechny aktivity PO 1 jsou průběžně plněny. 

 V roce 2014 a 2015 byly některé aktivity PO 1 naplňovány prostřednictvím projektů 
realizovaných v rámci programového období 2007 – 2013. 

 V období 2014 – 2020 došlo k poklesu disponibilních prostředků i v oblasti podporovaných 
aktivit. Pro některé aktivity se dosud nepodařilo najít vhodný finanční nástroj. Potřeba efektivního 
využití dostupných programů na realizaci aktivit souvisejících s rozvojem cestovního ruchu. Dále 
se naskýtá možnost prověřit využití ČMRZB na poskytování finančních nástrojů na financování 
rozvoje infrastruktury cestovního ruchu.  

 Doporučení dále podpořit rozvoj nabídky prostřednictvím vhodných národních programů. Zajistit 
koordinaci národních a regionálních programů, aby docházelo k jejich doplňování a podpoře 
synergických efektů. 

 Doporučení dále podporovat konkurenceschopnost destinací ČR zvyšováním kvality služeb: 

o dokončení transformace specializovaného pracoviště a urychlené obnovení činnosti; 
o zviditelnění ČSKS prostřednictvím komunikačních aktivit zaměřených  

na konečné zákazníky (B2C); 
o zapojení ČSKS do systému Česká kvalita; 
o další rozvoj technických standardů s ohledem na možné aktualizace, případně zavádění 

nových standardů dle potřeb odvětví. 

 S ohledem na podporu nabídky se doporučuje dále pokračovat v aktivitách zaměřených 
na podporu poradenství v oblasti podnikání v cestovním ruchu (kompetenční centra), podporu 
podnikatelského rozhodování (informační portál o vývoji cestovního ruchu, struktura a vývoj 
návštěvnosti, atd.), i zlepšení podmínek podnikání (snaha o eliminaci nerovných podmínek 
podnikání, šedé ekonomiky, atd.). 

 V neposlední řadě je třeba dále pokračovat v ochraně kulturně-historického a přírodního dědictví, 
jeho udržitelného využití v cestovním ruchu, respektive zpřístupnění návštěvníkům. Dále podpořit 
autenticitu a specifika jednotlivých regionů, které představují významný faktor motivace 
k návštěvě. 
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Priorita č. 2 -  Management cestovního ruchu 

I druhá priorita Koncepce se zabývá rozvojem nabídky cestovního ruchu. Avšak oproti první prioritě 
je druhá priorita Koncepce zaměřena na podporu měkkých faktorů rozvoje nabídky. V rámci druhé 
priority jsou realizována opatření zaměřená na podporu činnosti destinačních společností, podporu 
řízení destinací a rozvoj lidských zdrojů. 

Systém organizace cestovního ruchu v ČR je jedním z nejdiskutovanějších témat. Požadavky odborné 
veřejnosti směřují k vytvoření legislativně ukotveného systému organizace cestovního ruchu, který by 
definoval organizační strukturu, kritéria pro založení destinačních společností, kompetence 
a odpovědnosti destinačních společností na jednotlivých úrovních a vytvořil nástroj, který by vymohl 
plnění úkolů destinačních společností a v neposlední řadě i vytvoření finančního nástroje na podporu 
činnosti a aktivit destinačních společností.  

V předchozím období MMR usilovalo o vytvoření zákona o podpoře a rozvoji cestovního ruchu, který by 
legislativní ukotvení systému organizace cestovního ruchu zavedl. Cíl vytvoření zákona byl ostatně 
začleněn i do aktuální Koncepce. Avšak v průběhu zpracování a projednávání návrhů zákona bylo 
zjištěno, že vytvoření systému organizace cestovního ruchu naráží na legislativní bariéry: 

- vytvoření organizační struktury je v rozporu s kompetenčním zákonem, zákonem o krajích, 
zákonem o obcích, zákonem o hlavním městě Praze, občanským zákoníkem a přeneseně 
i Ústavou ČR. 

- v současnosti se neuvažuje o zavedení institutu povinného členství podnikatelů v profesních 
asociacích nebo hospodářské komoře. 

- zavedení povinné platby na financování rozvoje cestovního ruchu, respektive destinačních 
společností by znamenalo zavedení nové daňové povinnosti, dalšího zdanění podnikatelů. 

- zákonem nelze zajistit stabilní financování podpory cestovního ruchu. 

- zákonem nelze nastavit komunikaci mezi subjekty cestovního ruchu ani její dodržení vymoci. 

Bez vyřešení výše uvedených problematických bodů nelze zpracovat a do právního řádu zavést zákon, 
který by umožnil ustanovení systému cestovního ruchu a vytvořený systém organizace by nebyl 
provázaný a funkční. S ohledem na odlišnou právní úpravu v Rakousku, Švýcarsku nebo Itálii a jiné 
zaměření zákona jako na Slovensku nelze aplikovat zahraniční zkušenosti při legislativním uspořádání 
systému cestovního ruchu ČR. 

V průběhu roku 2014 MMR intenzivně prověřovalo možnosti legislativního ukotvení systému cestovního 
ruchu, avšak závěrem bylo, že legislativní bariery zavedení zákona o podpoře cestovního ruchu jsou 
i nadále v platnosti. Na základě výše uvedených skutečností došlo ke zrušení legislativního úkolu vlády 
pro rok 2014 „vytvoření zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu“. 

V roce 2015 se MMR zabývalo hledáním nelegislativních možností úpravy systému organizace 
cestovního ruchu. Východiskem je vytvoření systému registrace a poté i certifikace destinačních 
společností a provázání systému certifikace s novým národním programem. Tento koncept vytvoření 
systému organizace cestovního ruchu byl zahrnut i do Akčního plánu na roky 2015 – 2016.  

V souvislosti se souběhem programového období i provázaností opatření předchozí i aktuální 
Koncepce, lze konstatovat, že projekty realizované v roce 2014 a 2015 z předchozího programového 
období měly dopad na plnění aktivit aktuální Koncepce. 

 
Počet projektů 

7/2013 – 6/2015 

Alokace podpory 
v mil. Kč 

7/2013 – 6/2015 

Zakládání a činnost organizací cestovního ruchu na regionální 
a oblastní úrovni 

5 10 

Činnost turistických informačních center 14 69 

Spolupráce mezi veřejným a podnikatelským sektorem, 
neziskovými organizacemi a profesními a zájmovými sdruženími 
v CR 

11 39 
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Zkvalitňování vzdělávání a přípravy lidských zdrojů v cestovním 
ruchu, podpora výzkumu, vývoje a inovací v cestovním ruchu 

41 46 

Celkem 71 164 

2.1 Podpora činnosti destinačních společností 

 Posílení organizace (uspořádání) cestovního ruchu 

Požadavky odborné veřejnosti směřují k vytvoření legislativně ukotveného systému organizace 
cestovního ruchu, který by definoval organizační strukturu, kritéria pro založení destinačních 
společností, kompetence a odpovědnosti destinačních společností na jednotlivých úrovních, vytvořil 
nástroj, který by vymohl plnění úkolů destinačních společností a v neposlední řadě i vytvoření 
finančního nástroje na podporu činnosti a aktivit destinačních společností.  

V předchozím období MMR usilovalo o vytvoření zákona o podpoře a rozvoji cestovního ruchu, který by 
legislativní ukotvení systému organizace cestovního ruchu zavedl. Cíl vytvoření zákona byl ostatně 
začleněn i do aktuální Koncepce. Avšak v průběhu zpracování a projednávání návrhů zákona bylo 
zjištěno, že vytvoření systému organizace cestovního ruchu naráží na legislativní bariéry. V průběhu 
roku 2014 MMR intenzivně prověřovalo možnosti legislativního ukotvení systému cestovního ruchu, 
avšak závěrem bylo, že legislativní bariery zavedení zákona o podpoře cestovního ruchu jsou i nadále 
v platnosti. Na základě výše uvedených skutečností došlo ke zrušení legislativního úkolu vlády pro rok 
2014 „vytvoření zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu“. 

V roce 2015 MMR se zabývalo hledáním nelegislativních možností úpravy systému organizace 
cestovního ruchu. MMR prověřovalo úpravu oblasti cestovního ruchu v Rakousku, Itálii i zemích skupiny 
V4. Součástí této aktivity bylo prověřování možností a barier začlenění „best practise“ do nastavení 
systému organizace cestovního ruchu v ČR. Východiskem je vytvoření systému registrace a poté 
i certifikace destinačních společností a provázání systému certifikace s novým národním programem 
podpory cestovního ruchu. Tento koncept vytvoření systému organizace cestovního ruchu byl zahrnut 
i do Akčního plánu na roky 2015 – 2016.  

Nejprve bude podmínkou pro předložení žádostí o podporu na realizaci marketingových aktivit 
registrace destinačních společností na MMR. V počáteční fázi budou podmínky registrace jednoduché – 
např. certifikace ČSKS a doložení marketingové strategie destinace, případně další podmínky. 

V současné době OCR MMR pracuje na zpracování metodických dokumentů: 

- výzkumný úkol – definování kritérií pro certifikaci (vytvoření v rámci Beta 2016) 

- metodika pro zpracování a vyhodnocování strategických dokumentů 

- standardy kvality a činnosti destinačních společností na jednotlivých úrovních organizace 

- metodika vyhodnocování realizovaných aktivit 

- definování sad indikátorů, které by měly destinační společnosti v rámci své činnosti sledovat 
a vyhodnocovat včetně metodiky vyhodnocování 

- statistická data, metodika jejich sběru a práce s těmito daty (realizace v rámci Beta 2016). 

Po dokončení výše uvedených metodik a definování kritérií pro certifikace bude zahájena certifikace 
destinačních společností. Se spuštěním certifikace dojde i k úpravě podmínek národního dotačního 
titulu. O podporu na realizaci marketingových aktivit budou moci žádat pouze certifikované destinační 
společnosti – a to na projekty v rozsahu, který bude určen standardem činnosti destinačních 
společností. V případě, že destinační společnost do realizace projektu zahrne i aktivity náležící 
nad rámec definovaných úkolů pro jejich územní působnost, tyto aktivity budou označeny jako 
neuznatelné a destinační společnost na jejich realizaci podporu neobdrží. 

Navrhovaný systém certifikací je již zaváděn na regionální úrovni. „Průkopníkem“ vytvoření 
systémového nástroje na podporu kvality destinačních společností, který provazuje certifikaci a národní 
programy je Jihočeský kraj. MMR podporuje tuto iniciativu a usiluje o uspořádání jednání se všemi kraji, 
jejichž cílem bude koordinace a provázanost kritérií certifikace. Cílem je, aby v rámci ČR byla jedna 
organizační struktura cestovního ruchu a jedny kritéria pro certifikaci destinačních společností. 
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Navrhovaná organizační struktura 

Úroveň Velikost území Odpovědný subjekt 

Národní úroveň Území celé ČR CzechTourism 

Regionální úroveň Celé území kraje Krajské destinační společnosti 

Oblastní úroveň Ucelená kulturně nebo geograficky 
ohraničená oblast 

Organizace zastřešující lokální destinace 

Může přesahovat hranice administrativních 
celků 

Oblastní destinační společnosti 

Lokální úroveň Místní destinace Lokální destinační společnosti  

Mezi nejčastější aktivity na podporu organizačního uspořádání cestovního ruchu na regionální úrovni 
patří participace samosprávních celků na zřízení, činnosti i financování tzv. krajských destinačních 
společností a dále také finanční podpora destinačních společnosti na oblastní a lokální úrovni. 

V neposlední řadě je zde i významná aktivita obcí na zřizování a činnosti oblastních a lokálních 
destinačních společností, a zapojení obcí do podpory oblastních a lokálních destinačních společností, 
ať již formou zakladatelských poplatků / členských příspěvků, případně i na základě partnerských smluv 
nebo i specifických grantových schémat. 

 Podpora spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu 

Tato aktivita je realizována primárně na regionální úrovni. Mezi nejčastěji realizované aktivity v této 
oblasti náleží podpora TIC, realizace workshopů pro pracovníky TIC, pravidelné setkávání subjektů 
cestovního ruchu v regionech (účast samosprávy, neziskové i podnikatelské veřejnosti, akademické 
sféry, regionálních rozvojových agentur, MAS, kulturní instituce, ochrana přírody, atd.). Cílem těchto 
setkání je zajistit koordinovaný rozvoj cestovního ruchu v regionech, přenos informací mezi subjekty 
cestovního ruchu i zapojení subjektů cestovního ruchu do rozvoje cestovního ruchu v destinaci. V rámci 
této aktivity dochází i ke spolupráci TIC se zástupci samosprávy i spolupráci TIC s destinačními 
společnostmi působícími na území kraje. 

Mezi další aktivity lze zařadit např. vytváření datových skladů o atraktivitách cestovního ruchu, 
propojování datových skladů v rámci kraje, podpora propojení webových portálů o destinacích na území 
kraje, sdílení a provázání kalendářů kulturních akcí, atd.  

Současně poměrně rozšířenou aktivitou na podporu spolupráce subjektů cestovního ruchu v regionu 
je realizace regionálních konferencí a tematicky zaměřených odborných seminářů. 

2.2 Posílení a inovace řízení destinace 

 Zavádění a realizace managementu kvality 

Tato aktivita souvisí se zaváděním Českého systému kvality služeb, který představuje inovativní nástroj, 
který systematickým způsobem pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního 
ruchu a v navazujících službách. Koncepce systému vychází z jednoduchých zásad řízení kvality, 
přičemž jeho filosofií je poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb 
v organizacích. Zapojeným organizacím systém umožňuje postupně získat odborné i praktické znalosti 
z oblasti řízení kvality ve službách a další odborné kompetence, které mohou využít při rozvoji svého 
podnikání. Systém je vhodný pro všechny organizace, kterým záleží na svém dalším rozvoji a které mají 
zájem posilovat své postavení na trhu, jejich cílem je poskytovat služby nejvyšší kvality a naplňovat 
očekávání svých zákazníků. 

Cílem MMR je podpořit zapojení subjektů cestovního ruchu do systému a tím přispět ke zvyšování 
kvality služeb cestovního ruchu v regionech a tím i zvýšení konkurenceschopnosti regionů. 

Do této aktivity lze zařadit i jednotlivými kraji vytvořené certifikační systémy využívané pro zařazování 
subjektů cestovního ruchu do tzv. seznamu doporučených subjektů, jako např. TOP výletní cíle Jižní 
Moravy. 

Úkolem MMR bude zajistit vzájemnou provázanost národních a regionálních systémů řízení kvality 
a na nich navazujících certifikačních schémat. 
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 Zavádění a realizace návštěvnického managementu 

Tyto aktivity jsou realizovány převážně na regionální úrovni. Nejčastěji se jedná o spolupráci 
destinačních společností, samosprávy a kulturních institucí a institucí ochrany přírody na rozprostření 
návštěvnosti mimo ohrožená území, rozprostření návštěvnosti v čase, posuzování rozvojových záměrů 
destinace dle dopadu na životní prostředí, podpora investičních záměrů v okrajových oblastech, a další. 
Mezi řešené oblasti patří např. trasování turistických tras, tvorba naučných stezek, realizace na ochranu 
území (omezení / regulace vstupu), případně úprava infrastruktury (např. povalové chodníky, instalace 
zábradlí / závor na omezení vstupu, a další.). Destinace řeší tuto problematiku i v rámci svých 
strategických dokumentů jako např. program rozvoje kraje, koncepce rozvoje cestovního ruchu v kraji, 
případně koncepce rozvoje cyklodopravy. 

Optimálním řešením by bylo, kdyby na úrovni jednotlivých destinací byly vytvořeny tzv. plány řízení 
návštěvnosti, jejichž zpracování není v současné době pro všechny destinační společnosti povinné.  

Východiskem je v dalším období platnosti Koncepce ve spolupráci s MŽP vypracovat jednotnou 
strukturu plánů řízení návštěvnosti a následně začlenit povinnost zpracování plánu a implementace 
opatření v rámci procesu certifikace destinačních společností a provázat plnění opatření na řízení 
návštěvnosti s novým národním dotačním titulem na podporu cestovního ruchu. To by následně mělo 
pozitivní vliv na podporu zpracování i samotné implementace plánů na řízení návštěvnosti. 

 Vytvoření manuálu udržitelného rozvoje cestovního ruchu 

Tato aktivita fakticky souvisí s výše uvedenou problematikou. Cílem je, aby destinační společnosti 
vytvořily jak strategický dokument na řízení toku návštěvnosti v oblasti, tak i strategický dokument, který 
bude definovat priority dalšího rozvoje destinace. Snahou je na jedné straně podpořit další rozvoj 
destinace, na druhou stranu by tímto rozvojem nemělo dojít k poškození potenciálu a genia loci 
destinace, které by v konečném důsledku přispělo ke snížení konkurenceschopnosti destinace.  

Proces zavádění manuálu udržitelného rozvoje cestovního ruchu bude probíhat ve spolupráci s MŽP. 
Předpokládá se, že součástí manuálu bude i definovaná sada indikátorů, jejichž prostřednictvím bude 
možné sledovat dopad realizovaných aktivit na udržitelnost destinace. Jedná o aktivitu realizovanou 
v dalším období platnosti Koncepce.  

 Monitoring a šetření udržitelného rozvoje cestovního ruchu 

Nejčastěji realizovanou aktivitou je sledování počtu návštěvníků prostřednictvím umísťování sčítačů 
návštěvnosti na turistické trasy, jednalo se jak o sledování počtu návštěvníků významných turistických 
lokalit, ohrožených oblastí tak i sledování uživatelů cyklostezek. Data o využívání cyklostezek slouží 
i jako podklady pro hodnocení efektivity realizovaných investic, kdy se sleduje využití cyklostezky. 

Aktivity na sledování toku návštěvníků jsou realizovány samotnými subjekty cestovního ruchu v rámci 
jimi realizovaných individuálních projektů. 

MMR uvažuje, že v rámci nového národního programu na podporu cestovního ruchu podpoří realizaci 
projektů na sledování toku návštěvníků v destinaci (např. pořízení / pronájem sčítače bude 
podporovanou aktivitou programu). 

Příklad umístění elektronických sčítačů: 

- Labská stezka v úseku Hradec Králové-Kuks 
- cyklostezka Ohře – Svatošské skály 
- Greenway Jizera 
- Krušnohorská magistrála 

  Zavádění nových technologií do řízení destinace 

Realizace této aktivity náleží na regionální a lokální úroveň, mezi zmiňované nástroje patří vytváření 
koncepcí řízení destinace a využívání elektronických nástrojů na podporu řízení destinace, získávání 
informací o cílových skupinách a návštěvnících a komunikace s cílovými skupinami (např. CRM). 



 

30 
 

2.3 Rozvoj lidských zdrojů  

 Zvyšování kvality vzdělávacích programů v cestovním ruchu 

Problematika vzdělávacích programů spadá do gesce MŠMT.  Dále je uveden přehled realizovaných 
aktivit v této oblasti: 

Vzdělávání na středních školách  podle školou zpracovaného ŠVP v souladu s vydanými  RVP, 
na nichž panoval společenský koncenzus, dílčí aktualizace ŠVP v kompetenci ředitele střední školy, 
sběr podkladů pro budoucí revize RVP ve spolupráci se sociálními partnery aj.  
/Rozpočet MŠMT; rozpočty krajů/ 

Kontinuální vzdělávání, průběžná tvorba aktualizovaného ŠVP obvykle k 1. 9. následujícího 
kalendářního roku v souladu s dikcí školského zákona, průběžný sběr podkladů  pro revize RVP.  

Vnitřní a vnější systém hodnocení kvality vzdělávání – samotné střední školy; sociální partneři, ČŠI. 

Vzdělávání na vyšších odborných školách podle akreditovaných vzdělávacích programů, trvalé 
zapojení odborníků z oblasti cestovního ruchu do procesu tvorby a posuzování vzdělávacích programů 
vyšších odborných škol v rámci činnosti Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání  
 /Rozpočet MŠMT; rozpočty krajů/ 

Kontinuální vzdělávání v souladu s dikcí školského zákona. 

Vnitřní a vnější systém hodnocení kvality vzdělávání – samotné vyšší odborné školy; sociální partneři, 
ČŠI.  

Poskytnutí finančních prostředků středním školám s cílem zlepšení kvality vzdělávání v těch oborech 
vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice považovat 
v daném území za nenahraditelné, avšak ve kterých ať již z důvodu nízkého zájmu o studium, nebo 
i z důvodu objektivně nižší potřeby takto specializovaných odborníků je nutné vzdělávat žáky ve třídách 
s nižším počtem žáků, a to jak ve třídách tzv. víceoborových, tak i ve třídách jednooborových v případě, 
že víceoborovou třídu nelze v dané konkrétní škole pro vybraný obor vzdělání efektivně vytvoř it 
/Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání/ 

Rozpočet MŠMT/ 200 mil Kč na rok pro jednotlivé kraje/ 2014 a 2015. 

Zpracování a povinné využívání jednotných zadání pro závěrečnou zkoušku v oborech 
vzdělání  s výučním listem ve spolupráci se sociálními partnery v souladu s novelou školského zákona 
č. 82/2015 Sb. /Nová závěrečná zkouška/ v rámci hlavní činnosti NÚV, přímo řízené organizace 
MŠMT/školní rok 2014-2015. 

Podpora spolupráce SOŠ, SOU a firem pro vyšší kvalitu odborného vzdělávání na úrovni škol a  celého 
systému včetně skupiny 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus - zpracování modelů spolupráce škol 
se zaměstnavateli, případové studie, publikace, metodické materiály - odborný výcvik ve firmě - kuchař, 
jednotné zadání závěrečné zkoušky ve firmě, plán a průvodce spolupráce se zaměstnavateli, návrhy 
leg. opatření /IPn  POSPOLU, řešitel NÚV/ 

ESF a SR//2014-2015 

 Realizace (tvorba) vzdělávacích a školících programů (kurzů) 

Na národní úrovni se jednalo o aktivity MŠMT a MPSV: 

MŠMT 

 Např. IPO s názvem: Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím 
praktické zkušenosti ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací ČR/ v rámci OP VK výzva 
č. 54/ESF + SR/2014-2015 

MPSV 

 Uvedené aktivity MPSV plní především prostřednictvím Úřadu práce ČR zabezpečováním 
rekvalifikačních kurzů se zaměřením na činnosti v oblasti cestovního ruchu a aktualizací 
databáze informací o potřebách trhu práce. 

 V rámci uvedených aktivit nebyly v roce 2014 v rámci statistického zjišťování požadované údaje 
sledovány. V roce 2015 byla ve skupině povolání „Gastronomie, hotelnictví a turismus“ 
zabezpečena rekvalifikace pro 525 uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. V oblasti 
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cestovního ruchu se jednalo např. o realizaci rekvalifikačních kurzů pro činnosti Průvodce 
cestovního ruchu, Pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury, apod. 

Dále do této oblasti lze zařadit i projekt „Rozvoj kvalifikační úrovně a  kompetencí pracovníků 
v cestovním ruchu“ agentury CzechTourism, který byl financován z prostředků EU a státního rozpočtu 
ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zaměření projektu 
bylo připravováno ve spolupráci s profesními asociacemi, zaměstnavateli a odborníky v cestovním 
ruchu. Projekt nabízel bezplatné vzdělávání zejména v prezenčních kurzech vedených odborníky 
s potřebnou praxí v oboru i se školením. Kurzy byly zaměřeny na aktuální trendy a forma výuky byla 
zaměřena zejména na praktickou část, trénink a získávání nových dovedností. Dle podmínek programu 
OP LZZ byly kurzy určeny pro zaměstnance z celé České republiky, mimo hl. m. Prahy. 

Projekt nabízel kurzy pro řadové zaměstnance, střední a vyšší management, a to pro podnikatele 
v oblastech: Ubytování, Stravování, Průvodcovských služeb, Cestovních kanceláří a agentur, 
a Sportovních zařízení, lázní a wellness služeb. V roce 2014 bylo realizováno 486 kurzů, kterých 
se úspěšně účastnilo 8 435 účastníků a v roce 2015 bylo realizováno 478 kurzů, kterých se úspěšně 
účastnilo 6 408 účastníků. Po celou dobu realizace projektu byl největší zájem o kurzy zaměřené 
na přímou komunikaci se zákazníkem, a to konkrétně o kurzy: Profesionální obsluha pro číšníky 
a servírky; Recepce - co všechno zvládá recepční profesionál?! a Vyřizování reklamací a stížností 
pro oblast cestovního ruchu. Vzdělávací aktivity byly zajišťovány prostřednictvím dodavatelů vybraných 
v rámci veřejných zakázek, a to Magconsulting s.r.o. a zejména Asociací hotelů a restaurací ČR o. s. 

Na regionální a lokální úrovni se jedná nejčastěji o realizaci kurzů pro zaměstnance destinačních 
společností v regionech a pracovníků TIC, realizace regionálních konferencí pro subjekty cestovního 
ruchu, případně vzdělávací aktivity zaměřené na průvodce. Do této oblasti lze také zařadit aktivity 
profesních asociací zaměřené na zvyšování kvality členských subjektů a tím přeneseně zvyšování 
konkurenceschopnosti celého odvětví.  

V roce 2015 alokace na podporu vzdělávání subjektů v cestovním ruchu vynakládaná z prostředků krajů 
dosáhla téměř 260 tis. Kč. 

 Zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti cestovního ruchu 

V rámci této aktivity lze zmínit zapojení MMR do implementace zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání 

Ve smyslu zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání působí Ministerstvo 
pro místní rozvoj ve vztahu k cestovnímu ruchu, jako autorizující orgán pro autorizace subjektů, 
které mají zájem a předpoklady pro zkoušení a ověřování profesních kvalifikací z oboru 65 -
  Gastronomie, hotelnictví a turismus.  

Autorizací se rozumí oprávnění fyzické nebo právnické osoby ověřovat způsobem vymezeným 
v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti fyzické osoby. Tato způsobilost 
je vymezena v příslušném kvalifikačním standardu profesní kvalifikace, pro kterou bylo oprávnění 
uděleno. Lidé, kteří potřebují prokázat svou odbornou způsobilost a dovednosti v daném oboru, mají 
možnost podstoupit zkoušku a získat tak u autorizovaného subjektu Ověření o získání příslušné 
profesní kvalifikace, kterým se mohou prokazovat na trhu práce.  

Celkově tak MMR přispívá k aktivizaci a motivování lidí k získávání nebo rozšiřování kvalifikace a jejich 
začleňování do pracovního procesu v zájmu získání, nebo udržení pracovního místa a životní 
perspektivy.  

Zákon č. 179/2006 Sb., reflektuje rychlost a složitost technologického a společenského vývoje 
a zohledňuje získání kvalifikace v širším pohledu  - formálním vzděláváním (ve škole), neformálním 
vzděláváním (kurzy, školení, stáže,…) a také informálním učením, t.j. sebevzděláváním, samostudiem 
nebo životní praxí.         

Pro zaměstnavatele již není podstatné, jak někdo určitou kvalifikaci získal, ale zda ji aktuálně ovládá 
a zda může doložit, že tato skutečnost byla věrohodně ověřena. Pracovník, který ovládá určitou 
kvalifikaci, ale nemá „na to papír“, má možnost si tuto kvalifikaci nechat oficiálně ověřit a zajistit si tak 
např. start do nové kariéry.  

S platností od 1. 4. 2012 uvedený zákon vymezuje termíny úplná profesní kvalifikace a profesní 
kvalifikace. Úplnou profesní kvalifikací zákon rozumí odbornou způsobilost fyzické osoby vykonávat 
řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání; profesní kvalifikace znamená odbornou 
způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností 
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v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních, v rozsahu uvedeném v kvalifikačním 
standardu. 

O autorizaci může MMR požádat fyzická osoba, právnická osoba nebo škola-příspěvková organizace 
písemně, prostřednictvím příslušné žádosti doplněné požadovanými přílohami. 

Písemné žádosti o autorizaci eviduje, kontroluje jejich formální správnost, posuzuje jejich obsah 
z právně-administrativního hlediska, kontaktuje žadatele a ověřuje čestná prohlášení personální odbor 
MMR. Písemnou žádost personální odbor postupuje věcně příslušnému odboru k dílčímu stanovisku 
a na jeho návrh poté rozhoduje o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace.          

Pro oblast cestovního ruchu je věcně příslušný odbor cestovního ruchu, který posuzuje žádosti 
z odborného hlediska a při hodnocení postupuje podle hodnotících standardů dílčích kvalifikací, 
pro které je autorizace požadována.  

V současnosti existuje v oblasti cestovního ruchu celkem 33 profesních kvalifikací. 
Hlavním smyslem celého procesu autorizace je udělení autorizace kvalitním a odborně zdatným, 
zkušeným a příslušně materiálně a technicky vybaveným subjektům, které mohou garantovat 
odbornost a kvalitu při přezkušování osob a ověřování jejich kvalifikace v rámci procesu dalšího 
vzdělávání a jeho výstupů.  

Doba platnosti autorizace je 5 let a může být opakovaně prodloužena vždy o dalších 5 let. Může být 
ovšem také odňata (viz § 16 zákona č. 179/2006 Sb.). 

Zákon č. 179/2006 Sb., je implementován také prostřednictvím Sektorové rady pro pohostinství, 
gastronomii a cestovní ruch (SR), která byla založena 8. 12. 2010 v rámci projektu MŠMT Národní 
soustava kvalifikací 2 (NSK 2). SR jako orgán zaměstnavatelské sféry v oblasti cestovního ruchu 
se koncentrovala především na revize stávajících profesních kvalifikací a na tvorbu a schvalování 
nových profesních kvalifikací, které si vyžádal trh práce v daném oboru. Jako zástupci MMR- 
autorizujícího orgánu v SR působí pracovníci odboru cestovního ruchu a odboru personálního. SR 
uzavřela svou činnost v rámci projektu NSK 2 k 31. 10. 2015 ve vazbě na ukončení tohoto projektu 
v listopadu 2015. Následovala vyjednávání mezi MŠMT a sociálními partnery o způsobu zajištění 
udržitelnosti NSK a sektorových rad po skončení projektu, tj. především v roce 2016 a v letech dalších. 
Pro rok 2016 byla navržena varianta aktualizace NSK prostřednictvím sítě sektorových rad, pro léta 
následující se jako nejpravděpodobnější jeví cesta novelou zákona č. 179/2006 Sb., 
kde se předpokládá ukotvení sítě sektorových rad. 

 Projekty na podporu výměny zkušeností 

V rámci této aktivity byly nejčastěji realizovány projekty na výměnu zkušeností se zahraničními partnery 
pro získání „best practise“ v oblasti řízení cestovního ruchu, setkání akademické a odborné veřejnosti 
v oblasti nastavení vzdělávacích programů i setkání subjektů cestovního ruchu a TIC v oblasti rozvoje 
produktů cestovního ruchu a komunikace atraktivit cílovým skupinám. Nejčastější formou výměny 
zkušeností byly např. workshopy, fam-tripy do partnerských destinací, regionální konference, semináře, 
pracovní skupiny zřízené na regionální úrovni, atd. 
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Závěr průběhu implementace PO 2: 

 Lze konstatovat, že všechny aktivity PO 2 jsou průběžně plněny. 

 V roce 2014 a 2015 byly některé aktivity PO 2 naplňovány prostřednictvím projektů realizovaných 
v rámci programového období 2007 – 2013. 

 MMR dlouhodobě usiluje o vytvoření systému organizace cestovního ruchu, v současné době 
nastal odklon od původně uvažovaného legislativního ukotvení systému („zákon o cestovním 
ruchu“). Cílem MMR je zavést systém registrace a následné certifikace destinačních společností 
a provázání certifikace a nového národního dotačního titulu – pouze certifikované destinační 
společnosti budou moci žádat o podporu z nového národního programu → dobrovolně motivační 
nástroj na implementaci nového systému organizace cestovního ruchu. 

 Cílem MMR je prohloubit úroveň spolupráce subjektů cestovního ruchu v regionech a jejich 
zapojení do rozvoje cestovního ruchu v destinaci (souvisí s implementací systému organizace 
cestovního ruchu). 

 V dalších letech podpořit zapojení subjektů cestovního ruchu do ČSKS. 

 Dále rozvíjet a koordinovat tvorbu regionálních certifikačních schémat a jejich provázanost 
na regionální úroveň. 

 Dále podporovat aktivity zaměřené na sledování a řízení toku návštěvníků v destinaci.  

 Zaměřit se na podporu zavádění integrovaných nových technologií do oblastí řízení destinace, 
sledování efektivity realizovaných aktivit, tvorby produktů, vývoje indikátorů včetně indikátorů 
udržitelného cestovního ruchu, atd. 

 Prioritou v dalších letech by měl být rozvoj lidských zdrojů především v tom směru, 
aby se požadavky vývoje oboru promítaly do sféry počátečního vzdělávání tak, aby absolventi byli 
schopni dostát požadavkům trhu práce a nárokům pracovních pozic a nebylo nutno 
je „dovzdělávávat“ za vynakládání značných finančních prostředků po ukončení učebního oboru 
či studia; dále revizemi stávajících a vytvářením nových profesních kvalifikací v rámci Národní 
soustavy kvalifikací a činnosti Sektorové rady pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch tak, 
aby zájemci o další vzdělávání měli v oblasti cestovního ruchu odpovídající spektrum profesí, jimiž 
mohou upevnit svou pozici na trhu práce, či nastartovat novou profesní kariéru. Realizace 
programů na podporu zvyšování kvalifikace a dalšího vzdělávání náleží do gesce MŠMT a jeho 
odborných ústavů, např. Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) a dále do gesce MPSV 
Sbližování a propojování školského systému počátečního vzdělávání a oblasti praxe/trhu práce 
nastavil velmi zdařile projekt Pospolu realizovaný NÚV v gesci MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, který přinesl řadu praktických konkrétních výstupů. Řešení spočívá 
v partnerství škol a firem, personálním propojení školy a firmy, ve stážích učitelů ve firmách, 
poskytnutí praktického vyučování školám ve firmách zdarma, v různých stipendijních programech 
pro kvalitní studenty, atd. Pozice a kompetence MMR v daném směru jsou dány zákonem 
č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. V zájmu realizace uvedených aktivit 
bude i nadále nutná spolupráce MŠMT, MPSV, MMR, zaměstnavatelské sféry, akademické 
a profesní veřejnosti. 
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Priorita č. 3 Destinační marketing 

Třetí priorita je velmi významná v tom ohledu, že jejím prostřednictvím dochází ke střetu nabídky 
a poptávky v cestovním ruchu. V rámci této priority jsou realizovány aktivity na podporu tvorby produktů 
cestovního ruchu, marketingových aktivit v rámci domácího i příjezdového cestovního ruchu i realizaci 
marketingových informací. 

Tyto aktivity jsou vzájemně propojené a provázané. Marketingové informace poskytnou podklady 
pro zjištění stavu nabídky, motivace, chování i struktury návštěvníků, definování cílových skupin, 
a dalších, které je nutné znát při vytváření konkrétních a komplexních produktů cestovního ruchu. 
Po vytvoření produktu by měla následovat propagace. Na základě dat o chování a struktuře 
návštěvníků dochází k výběru komunikačních nástrojů a následné realizaci marketingové komunikace. 
Následovat by měla realizace marketingových výzkumů za účelem zjištění efektivnosti a dopadu 
realizovaných aktivit. Získané informace by dále měly být využity např. na úpravu produktů a nastavení 
komunikace.  

Význam této priority podtrhuje i skutečnost, že má přímý dopad na znalost destinace, image destinace 
a samotnou návštěvnost. 

Lze konstatovat, že i přes významnou důležitost této priority se v ČR dosud nepodařilo odstranit několik 
překážek efektivity realizovaných aktivit jako např. nedostatečná tvorba produktů, nedostatečné 
provázání marketingových aktivit na produkty, realizace jednorázových a neprovázaných 
marketingových kampaní a v neposlední řadě i nesledování efektivity realizovaných aktivit.  

Východiskem je provázání plnění této priority se zaváděním systému organizace cestovního ruchu 
(viz výše), kdy dojde k vytvoření metodických dokumentů pro nastavení kampaní a sledování jejich 
plnění, provázanost aktivit a podporu jednotné propagace. Na oblast jednotné propagace na národní 
úrovni se svými aktivitami zaměřuje i agentura CzechTourism, která každoročně představuje 
marketingový plán v rámci workshopů s regiony a zástupci odborné veřejnosti a vytváří tak předpoklady 
pro koordinaci a návaznost marketingových aktivit. 

V souvislosti se souběhem programového období i provázaností opatření předchozí i aktuální 
Koncepce, lze konstatovat, že projekty realizované v roce 2014 a 2015 z předchozího programového 
období měly dopad na plnění aktivit aktuální Koncepce. 

 
Počet projektů 

7/2013 – 6/2015 

Alokace podpory 
v mil. Kč 

7/2013 – 6/2015 

Tvorba národních a regionálních produktů 297 533 

Marketing / propagace cestovního ruchu 93 882 

Zkvalitnění statistik a informací o cestovním ruchu 2 5 

Celkem 392 1 420 

V rámci této aktivity lze zmínit i podporu destinačním společnostem na jejich činnost a provoz. Výše 
podpory agentury CzechTourism vyplacená z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím MMR 
dosáhla v roce 2014 380,3 mil. Kč a v roce 2015 359,5 mil. Kč. Dále zde lze zmínit i výši podpory 
krajských a oblastních destinačních společností vynakládaných z prostředků krajů, která v roce 2015 
přesáhla 201 mil. Kč.  

3.1 Marketingová podpora domácího a příjezdového CR 

 Tvorba střednědobých marketingových strategií 

K provázanosti marketingových aktivit přispívá společné marketingové téma. V roce 2016 je touto 
příležitostí 700. výročí narození Karla IV. Agentura CzechTourism, koordinátor marketingové 
komunikace oslav pro oblast cestovního ruchu, pojímá téma výročí jako specifický národní turistický 
produkt s výrazným potenciálem pro domácí i příjezdový cestovní ruch a do spolupráce na projektu 
zapojila regiony i organizátory eventů (představitelé kulturních institucí). 

Na regionální úrovni je marketing cestovního ruchu realizován krajskými destinačními společnostmi, 
respektive krajskými odděleními a na lokální úrovni oblastními a lokálními destinačními společnostmi. 
Problematikou marketingu cestovního ruchu je skutečnost, že ne všechny subjekty vykonávající 
marketing cestovního ruchu mají zpracovanou marketingovou strategii. Některé subjekty vykonávají 
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marketingové aktivity pouze na základě zmínky o marketingových aktivitách uvedených v Programu 
rozvoje kraje, případně strategii rozvoje cestovního ruchu. 

Z obdrženého přehledu vyplývá, že vypracovanou marketingovou strategií disponují pouze dva kraje 
(Jihomoravský a Zlínský).  

Mezi nejčastěji využívané dokumenty pro plánování marketingových aktivit jsou jednoleté marketingové 
plány, aktuálně jsou zpracovávány v sedmi krajích. Nevýhodou těchto plánů je, že vychází ad hoc bez 
opory na zpracované dlouhodobější strategie – dané kraje nedisponují marketingovou strategií, 
nedochází tak k provázanosti aktivit strategií a ročních plánů.   

MMR dlouhodobě usiluje o podporu jak vzájemné provázanosti realizovaných marketingových aktivit, 
tak i provázanosti marketingových aktivit na zpracované strategie. Východiskem této skutečnosti 
je vytvoření registrace a následné certifikace destinačních společností, kdy jednou z podmínek bude 
vytvoření jak střednědobé marketingové strategie, tak i krátkodobého marketingového plánu. 
Na podporu porovnatelnosti a vyhodnocování plnění strategických dokumentů dojde k vytvoření 
jednotné metodiky pro zpracování strategických dokumentů v oblasti cestovního ruchu. Vypracování 
jednotné metodiky tvorby strategických dokumentů bylo zařazeno do Akčního plánu 2015 – 2016. 

 Branding destinací cestovního ruchu 

Na regionální úrovni je branding, případně re-branding destinací realizován převážně kraji, cílem těchto 
aktivit je představit kraj jako významnou destinaci cestovního ruchu. V rámci této aktivity dochází např. 
i k přejmenování administrativního názvu kraje na pro návštěvníky atraktivnější území (např. Ústecký 
kraj – Brána do Čech, Karlovarský kraj – Živý kraj, Královéhradecký a Pardubický kraj – Východní 
Čechy, atd.). 

Jako nejčastější nástroje na podporu brandingu jsou využívány např. Pravidla jednotné propagace, 
Jednotný vizuální styl, atd. 

MMR branding krajů podporuje. Z pohledu návštěvníka jsou názvy jako např. Východní Morava anebo 
Jižní Čechy atraktivnější, i zkušenějším návštěvníkům mohou usnadnit orientaci v umístění destinace. 
Ideální by bylo, kdyby branding destinace byl dlouhodobějšího charakteru, tematicky konzistentní, 
vycházel z marketingových strategií území a současně byl i provázaný na branding ČR realizovaný 
agenturou CzechTourism.  

Od roku 2012 pracuje agentura CzechTourism s novým komunikačním konceptem na podporu 
příjezdového i domácího cestovního ruchu: Česko, země příběhů. Koncept od svého uvedení 
napomáhá k celkovému pozitivnímu posunu vnímání České republiky jako zajímavé turistické destinace 
a dobrým obchodním výsledkům. 

 Realizace výkonově orientovaných kampaní 

Na národní úrovni je realizace marketingových kampaní v oblasti cestovního ruchu i jejich 
vyhodnocování kompetenci agentury CzechTourism. Přehled aktivit agentury CzechTourism v roce 
2014 a 2015: 

2014 

 V roce 2014 navázala agentura CzechTourism na rebrandingovou kampaň z roku 2013, 
komunikaci rozšířila o televizi a zaměřila se především na vzdálené trhy, jako jsou Brazílie, Jižní 
Korea, USA, Čína nebo Japonsko. Klíčovým mediatypem vedle televize byla internetová 
a sociální média. Díky výkonnostnímu charakteru kampaně bylo na web a ostatní vlastní kanály 
CzechTourism (YouTube, Facebook) přivedeno přes 3,5 milionu unikátních návštěvníků. 
Předpokládaný přínos pro ekonomiku České republiky tak lze stanovit na 117 milionů Kč.  

 Marketingová kampaň na podporu domácího cestovního ruchu probíhala od února do října 
2014. Cílem kampaně bylo především zvýšit důvěru v Česko a vybrané regionální destinace 
a představit je jako atraktivní místo dovolené s nabídkou kvalitních služeb. K naplnění těchto 
marketingových cílů sloužil mediamix zahrnující TV spoty, on-line reklamu, print a rozhlas. 
Dalšími nástroji komunikačního mixu byly podpůrné BTL aktivity jako direct marketing, PR, 
soutěže spojené s hlasováním o nejlepší DestinaCZi 2014 či tvorba věrnostního programu 
Klubu Kudy z nudy. O úspěchu kampaně svědčí statistiky a ocenění: 90 % respondentů, kteří 
se s kampaní setkali, ji hodnotí jako věrohodnou a autentickou, o více než 20 % vzrostl podíl 
českých turistů cestujících o prodloužených víkendech a kampaň byla také zařazena 
na shortlist Effie Awards 2014. 
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 Produktové kampaně komunikovaly v tuzemsku a sousedních zemích českou gastronomii 
a regionální produkty. Zatímco kulinářská kampaň si v Česku pohrávala se slavnými citáty 
z filmů a cizince učila vyslovovat názvy jedinečných českých specialit, propagace zaměřená 
na unikátní regionální produkty spojila značku Česká republika se seriálem akcí zaměřených 
na podporu motosportu (Czech Hero Ride), českého designu (Meet Czech Design) 
a světelného umění (Czech the Light). Značkovou komunikaci země příběhů na českém 
a slovenském trhu dále podpořily televizní kampaně, rok 2014 patřil také přípravám 
na propagaci představující Česko jako zemi filmu, tradic a cool destinaci pro mladé. 

2015 

 Hlavním komunikačním tématem roku 2015 bylo Česko jako země romantických příběhů. 
Kreativní koncept pro incoming vyzýval: „Česko je země romantických příběhů, které stojí 
za to osobně prožít a sdílet s ostatními.“ Modifikace pro DCR pracovala s konceptem Česka 
jako „neobjevené destinace, která nás vždy znovu naplňuje úžasem.“ 

 Kampaň na podporu domácího cestovního ruchu Česko – naše destinace přivedla na webovou 
stránku www.ceskozemepribehu.cz na 450 tisíc unikátních uživatelů a masivní PR podpora 
oslovila přes 17 a půl milionu čtenářů. Projekt Tradiční Česko všemi smysly představil unikátní 
české tradice zejména prostřednictvím webu www.czechtraditions.com (v pěti jazykových 
mutacích, v české verzi www.tradicemasmysl.cz) s více než 671 tisíci unikátních uživatelů 
a mobilní aplikace, která zaznamenala 25 tisíc stažení. Web projektu se dokonce dostal 
do výběru Top Ten Kentico Websites.  

 Místa natáčení padesátky vybraných filmů a televizních seriálů mohli navštívit turisté 
s projektem Česko. Země jako z filmu. Přes třicet tisíc z nich si stáhlo mobilní aplikaci Czech 
Film Trips.  

 Česko jako cool destinaci pro mladé cestovatele poznávali mladí turisté díky aplikaci a webové 
stránce www.coolczechguide.com. Promospot si v rámci kampaně prohlédlo online půl milionu 
uživatelů. V roce 2015 také pokračovala podpora značky Czech Specials v rámci projektu 
Česko chutná skvěle, který má za cíl dlouhodobě zvyšovat povědomí o regionální gastronomii. 
Již potřetí zorganizovala agentura CzechTourism soutěž DestinaCZe hledající nejlepší turistické 
atraktivity České republiky. Letos v ní bylo prostřednictvím speciální mikrostránky 
www.destinacze2015.cz rozdáno bezmála 58 tisíc hlasů. 

 Českým pavilónem na Všeobecné světové výstavě EXPO v Miláně prošlo na 21, 5 milionu 
návštěvníků, tedy 12 procent celkové návštěvnosti. Agentura CzechTourism připravila 
pro pavilón interaktivní expozici, pracující s nástroji rozšířené reality, Země příběhů a fantazie, 
kterou navštívilo během dvou dvoutýdenních cyklů více než 500 tisíc návštěvníků. 

 Právě v kampani na podporu české účasti na EXPO využil CzechTourism odvážné OOH řešení 
s polepem trojice milánských tramvají. Outdoor fungoval velmi dobře i v rámci projektu Českých 
tradic (v hlavním městě reach 33 milionů lidí) nebo Česko – naše destinace, kdy jen 
velkoformátová reklama v přestupních stanicích metra měla zásah 3,3 milionu cestujících. 

Na regionální úrovni byly marketingové kampaně realizovány převážně na úrovni krajů (krajskými 
odděleními cestovního ruchu nebo krajskými destinačními společnostmi) a na místní úrovni 
významnými turistickými destinacemi, respektive oblastními a lokálními destinačními společnostmi. 
Z obdržených dat vyplývá, že téměř 43 mil. Kč zařazených do jiných relevantních výdajů bylo využito 
na realizaci dalších marketingových aktivit kraje (jako např. propagace kraje, eventy, atd.). 

Převážná část realizovaných aktivit byla financována v rámci dobíhající programového období EU 2007 
– 2013. Zbývající část realizovaných projektů byla financována z veřejných rozpočtů, případně rozpočtů 
destinačních společností. 

Mezi nejčastěji realizované aktivity náleží:  

 realizace roadshow, účast na veletrzích v ČR i zahraničí, realizace fam a press tripů, 

 on – line komunikace – aktualizace webových stránek, využívání sociálních sítí, 

 vydávání propagačních materiálů – tematicky zaměřené tiskoviny, brožury, průvodce, 
mapových podkladů, propagačních DVD, kulturní kalendáře, informační newslettery,  

 realizace eventů a soutěží na podporu návštěvnosti, 
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 realizace kampaní – využívání širokého spektra nástrojů propagace: on-line propagace 
na webu a sociálních sítí (PPC, bannery), rádio a TV, tisková propagace, out-door media, 
propagace v rámci eventů,  

 další aktivity – aktivity na podporu MICE segmentu, spolupráce s produkcemi audiovizuálních 
děl, a další. 

Mezi dlouhodobě vyskytovanými problémy realizace marketingových kampaní je jejich neprovázanost 
ať již na národní úrovni, regionální úrovni, nebo ve vztahu národní – regionální úroveň. Dochází tak 
mnohdy k protichůdným sdělením jedné oblasti. Dalším problémem bylo nedostatečné využívání 
nástrojů pro vyhodnocování kampaní a sledování jejich dopadů. 

Aktuálně významnou překážkou rozvoje marketingových aktivit je omezení podpory marketingových 
aktivit z prostředků ESIF v rámci programového období 2014 – 2020. Na druhou stranu tato skutečnost 
může být impulzem pro efektivnější a cílenější realizaci kampaní v budoucnu.  

MMR připravuje vytvoření nového národního dotačního titulu na podporu cestovního ruchu, který bude 
umožňovat realizaci marketingových aktivit v regionech. 

 Monitoring efektů marketingových aktivit na domácích a zahraničních trzích 

Na národní úrovni je k monitoringu efektů marketingových aktivit nejčastěji využíváno sledování dosahu 
PR aktivit na domácím trhu i na zahraničních trzích, sledování výkonnosti on-line kampaní, návštěvnost 
profilů na sociálních sítích, webů a další. V případě pořádaných eventů se jedná o dotazování 
návštěvníků a měření zbytkových dat mobilních operátorů. K nejvýznamnějším nástrojům 
pro vyhodnocování dopadů kampaní patří Socialbakers analytics a Google Analytics.  

Na regionální účasti mezi nejvyužívanější aktivity pro monitoring marketingových aktivit lze zařadit 
sledování návštěvnosti webu, profilů na sociálních sítích, sledování dopadů on-line kampaní, atd. Mezi 
nejvyužívanější nástroje lze zařadit Google analytics a Facebook analytics. Některé kraje v rámci této 
aktivity uvedli i sledování návštěvnosti TIC. 

Významnou novinkou v této oblasti je i využívání zbytkových dat mobilních operátorů např. 
pro sledování účasti návštěvníků na realizovaných eventech. Výše zmíněná BIG DATA vznikají jako 
vedlejší produkt provozování GSM sítí. V současné době jsou navíc zpracovávána do agregovaných 
výstupů, z kterých lze následně získat informace o celkových počtech zahraničních i domácích 
návštěvníků, době jejich pobytu v ČR a jimi navštívených místech. 

 Spolupráce agentury CzechTourism a regionálních sdružení cestovního ruchu 

Na regionální úrovni jsou v rámci spolupráce s agenturou CzechTourism realizovány nejčastěji aktivity 
zaměřené na nastavení produktových témat a tvorbu národních a regionálních produktů, zapojení 
do nastavení a realizace kampaní, spolupráce na realizaci fam a press tripů, účast na prezentačních 
akcích v ČR i zahraničí, účast na veletrzích v zahraničí, distribuce propagačních materiálů, využívání 
služeb ZZ CzechTourism, spolupráce na výzkumech a v neposlední řadě i účast na pravidelném 
jednání regionálních koordinátorů. 

Jednání s koordinátory probíhá ve dvou hlavních rovinách – společné setkání zástupců CzechTourism 
a všech 17 koordinátorů, kde jsou probírána společná témata při propagaci regionů (2x ročně)  a nově 
též setkání v jednotlivých regionech s významnými subjekty regionálního cestovního ruchu (3x ročně). 
Tento formát je ze strany regionů velmi pozitivně vnímán, neboť  zde jsou rozvíjena regionální specifika 
a jejich aplikace na hlavní marketingová témata, nadnárodní produkty a celkovou koncepci cestovního 
ruchu v ČR. 

3.2 Tvorba a marketing národních a regionálních produktů cestovního ruchu 

 Vytvoření systémové podpory tvorby produktů 

V souvislosti se zaváděním systému organizace cestovního ruchu MMR uvažuje o realizaci dvou aktivit 
zaměřených na podporu tvorby produktů, a to je definování kompetencí jednotlivých úrovní organizace 
s ohledem na tvorbu a rozvoj produktů cestovního ruchu (příklad rozdělení kompetencí viz tabulka níže) 
a vytvoření metodiky nastavení komunikace a spolupráce mezi destinačními společnostmi navzájem 
(DS v rámci jedné úrovně a DS napříč úrovněmi) a mezi destinačními společnostmi a subjekty 
cestovního ruchu. 

Na základě spolupráce agentury CzechTourism a významných regionálních subjektů cestovního ruchu 
vznikl v rámci projektu „Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v regionech“ Manuál 
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pro tvorbu produktů. Manuál se skládá z „metodické příručky“ a „katalogu produktů“. Metodická příručka 
má teoretickou a praktickou část. V teoretické části naleznete kromě vymezení základních pojmů 
i vzorové příklady úspěšných produktů ze zahraniční. V praktické části jsou krok za krokem popsány 
postupy tvorby produktů včetně tipů na správné nastavení jejich marketingové komunikace. V katalogu 
produktů je popisováno celkem 33 regionálních a 12 nadregionálních produktů z celé České republiky. 
Nechybí zde zhodnocení aktuálního stavu a doporučení do budoucna. 

Při definici jednotlivých národních produktů cestovního ruchu úzce spolupracujeme s regionálními 
zástupci, díky čemuž máme stále aktuální přehled o novinkách a trendech v regionech. Na národní 
úrovni zároveň spolupracujeme s jednotlivými odbornými partnery, což zaručuje vzájemnou 
oboustrannou provázanost. Obě strany tak mají dostatečnou zpětnou vazbu a podporu v tvorbě nových 
produktů cestovního ruchu.   

Organizační úroveň Struktura produktu 

Místní  

Lokální úroveň  Tvorba místních produktů CR 

Oblast 
 Tvorba produktů CR na úrovni oblasti, případně rozšíření 

místních produktů na produkt cestovního ruchu na úrovni 
oblasti 

Krajská / regionální úroveň 

 Tematické zastřešení produktů CR vytvořených v rámci 
území regionu 

 Tvorba regionálních produktů cestovního ruchu využívajících 
existující produkty CR na úrovni destinace. 

Národní úroveň 

 Tematické zastřešení regionálních a místních produktů CR. 

 Tvorba nadregionálních produktů CR využívajících existující 
regionální a místní produkty CCR 

 Tvorba národních produktů cestovního ruchu 

Tvorba národních produktů cestovního ruchu je jednou z hlavních činností agentury CzechTourism. 
Podstatou pro tvorbu produktů je definování hlavních produktových témat, která jsou podrobněji 
rozvedena Marketingovou koncepcí cestovního ruchu 2013 – 2020. Hlavní marketingová témata 
vychází z potenciálu rozvoje cestovního ruchu ČR, míry využití potenciálu, struktury návštěvnosti, 
motivace a potřeb návštěvníků a dalších faktorů. 

Aktuální produktová témata: 

Kulturní produkt – 
Cesty za poznáním 

Aktivní produkt – 
Cesty krajinou 

Zdravotní produkt – 
Cesty pro zdraví 

MICE 

Kulturní cesty 

Praha 

Města s příběhem 

Cesty s příběhem 
(Česko spirituální 
a mystické) 

Kulturní krajina 

Letní cesty  
(Sport a pohyb v létě) 

Zimní cesty  
(Sport a pohyb v zimě) 

Motorsport 

 

České lázně 

Zdravě a zodpovědně 

Medical tourism  

 

V rámci spolupráce s odbornými partnery (Asociace horských středisek, Česká mountainbiková 
asociace, Česká golfová federace, Nadace partnerství, Sdružení lázeňských míst, Svaz léčebných 
lázní, Národní památkový ústav a další) jsou diskutována jednotlivá témata definovaná nejen Manuálem 
produktů a jejich další možný rozvoj. Diskuze probíhá v rámci pravidelných pracovních skupin, 
ze kterých vyplývají konkrétní úkoly vedoucí k realizaci aktivit daného produktu.    

Tvorba národních produktů má velkou provázanost na regiony, respektive regionální nabídku. 
CzechTourism v tomto ohledu úzce spolupracuje na vytvoření národních produktů zaměřených 
na cyklistiku, poutní stezky, tematické projekty zaměřené na šlechtické rody (aktuálně Karel IV.) 
a filmovou turistiku. Momentálně se připravuje produkt na skalní města. 



 

39 
 

 Tvorba regionálních produktů cestovního ruchu 

Cílem této aktivity je mimo jiné podpořit tvorbu a rozvoj regionálních produktů s dopadem 
na konkurenceschopnost a návštěvnost regionů. 

V ideálním případě by zaměření regionálních produktů cestovního ruchu mělo reflektovat nejen 
potenciál, rozsah nabídky a specifika daných regionů, ale i tematické zaměření národních produktů. 
Regionální produkty by měly blíže rozvádět a konkretizovat obecnější národní produktová témata. 
Zpracováním regionálních produktů cestovního ruchu se zabývá široká řada subjektů. Z pohledu 
koncepce a marketingu regionů produkty vytváří destinační společnosti na oblastní a lokální úrovni. 
Produkty cestovního ruchu ve formě zájezdů mohou dle platné legislativy realizovat pouze pojištěné 
cestovní kanceláře a produkty cestovního ruchu ve formě jednotlivých služeb realizují jednotlivé 
subjekty cestovního ruchu v regionech. 

ČR se dlouhodobě potýká s problémem v oblasti tvorby a inovace produktů, přizpůsobením produktů 
požadavkům cílových skupin a v neposlední řadě provázaností produktů a jejich propagace. 

Paleta regionálních produktů je velmi pestrá, vyskytuje se řada produktů zaměřených na udržitelné 
formy cestovního ruchu (např. Hřebenovka, Labská cyklotrasa, EV 13 – Stezka železné opony, 
Singltrek, splouvání řek, Baťův kanál, Jizerská magistrála), kulturní cestovní ruch – poznávání památek, 
šlechtické rody, festivaly, atd. (např. Barokní klenoty, Židovské památky, Lucemburský rok, Smetanova 
Litomyšl), gastronomii (např. Ochutnejte Jeseníky, Vinařská turistika), poutní (poutní stezky Cyrila 
a Metoděje, Jantarová stezka, Svatojakubská stezka), vojenská historie (např. 210. výročí bitvy 
u Slavkova, Jižní Čechy husitské), motorsport (např. GP ČR Brno, Barum Rally), technické památky 
(např. Rozhledny a vyhlídky, Dolní oblast Vítkovice), sportovní eventy (např. Jizerská 50, Author 
maraton tour) a další. 

Do této aktivity lze zařadit i vytváření tzv. návštěvnických karet (např. Olomouc region card, Lipno card). 

V rámci této aktivity lze zmínit i evropskou iniciativu na podporu tvorby produktů udržitelného cestovního 
ruchu, respektive soutěž o hledání Evropské excelentní destinace /European Destination of Excellence 
- EDEN/. Projekt se vždy zaměřuje na stanovené aktuální téma, které přispívá k upevnění pozice 
Evropy jako významné turistické destinace světa a napomáhá i zviditelnění zejména méně známých 
turistických lokalit. Tematické zaměření soutěže pro daný ročník projektu EDEN bylo uveřejněno EK 
dne 30. dubna 2014, vyhlášeným tématem byl „cestovní ruch a lokální gastronomie“. Celkový 
rozpočet Evropské komise pro kofinancování soutěže EDEN 2015 se zaměřením na lokální gastronomii 
byl ve výši 750 000 EUR s tím, že maximálně lze na jeden projekt v zapojené členské zemi EU 
poskytnout finanční příspěvek ve výši 50 000 EUR. Očekávaný rozpočet na projekt EDEN v ČR 
s tématem cestovní ruch a lokální gastronomie je vyčíslen na 51 355 EUR. (Evropská Komise hradí 
75% rozpočtu, tj. 38 516 EUR a CzechTourism 25% - tj. 12 839 EUR). V ČR se vítězem soutěže EDEN 
2015 stala destinace Jeseníky s produktem „Ochutnejte Jeseníky“. MMR se prostřednictvím 
odborného úkolu podílí na financování slavnostního vyhlášení akce částkou 500 tis. Kč (400 tis. Kč 
představuje výhru pro vítěze na realizaci marketingových aktivit a 100 tis. Kč je na organizaci soutěže 
/zalistovací poplatek pro zařazení organizace do EDEN Network, realizace inspekčních cest k finalistům 
soutěže a další/). 

V předchozím období byl na podporu tvorby produktů vypracován Manuál tvorby produktů. Důležitým 
krokem bylo vytvoření oddělení Produkt management v organizační struktuře CzechTourism. Nově 
vzniklé oddělení má na starost koordinaci tvorby produktů v segmentech aktivní turismus, kulturní 
turismus a lázeňství a medical turismus. Významnou aktivitou na podporu distribuce regionálních 
produktů cestovního ruchu bylo vytvoření webového portálu www.kudyznudy.cz, který představuje 
jeden z nejvýznamnějších zdrojů inspirace při plánování cest do regionů v ČR.  

Portál Kudy z nudy dosáhl v roce 2015 historicky nejvyšší návštěvnost – zaznamenal téměř 14 milionů 
návštěv a 6,9 milionů návštěvníků, kteří minimálně jednou v uplynulém roce hledali inspiraci 
na www.kudyznudy.cz. Projekt tedy výborným způsobem propojuje podnikatele a provozovatele s jejich 
návštěvníky, a tím pomáhá oběma stranám. Za rok 2015 zde přibylo na 22 000 nových záznamů. 

Meziročně návštěvnost tohoto portálu vzrostla o 37 % (počet návštěv v roce 2014 dosáhl téměř 10 mil.) 
a oproti roku 2013 dokonce o 97 % (počet návštěv v roce 2013 dosáhl téměř 7 mil.). Celkově si 
uživatelé na webu v roce 2015 zobrazili přes 41 milionů stránek. Průměrný uživatel si na webu 
zobrazil 3,2 stránek a strávil na stránce téměř 3 minuty. V hlavní turistické sezóně stránky 
zaznamenávali až 2 miliony návštěv měsíčně. Návštěvníci se zajímali zejména o akce v Praze, 
středních Čechách a na jižní Moravě. Absolutním hitem roku 2015 – alespoň podle počtu čtenářů – byla 

http://www.kudyznudy.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
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Matějská pouť v Praze, Český Grand Canyon – Velká Amerika, Signal festival světla v Praze, Ledové 
království Pustevny, Pekelné doly – největší pískovcové podzemí v Evropě či Termální park Losiny. 

Návštěvníci z Česka tvořili 95 % celkové návštěvnosti webu, návštěvníci ze Slovenska přes 2 %. Pět 
nejvýznamnějších českých měst (Praha, Brno, Plzeň, Ostrava a Olomouc) tvořilo dohromady 51 % 
celkové návštěvnosti webu. Hlavním zdrojem návštěvnosti v roce 2015 byly vyhledávače s podílem přes 
66 %, dále pak sociální sítě s podílem 13 %. 

Projekt Kudy z nudy se může pochlubit také velmi úspěšnou fanouškovskou verzí na Facebooku, kde si 
cestovatelé vzájemně sdílí zajímavosti a novinky z webu. Počet fanoušků narostl za jeden rok o téměř 
100 000 na 335 000. 

V letech 2014 i 2015 byly realizovány další dva ročníky soutěže DestinaCZe, ve které v pěti kategoriích 
soutěží o hlasy veřejnosti vždy pět konkrétních regionálních produktů cestovního ruchu. V roce 2014 
se vítězem Nedostavěný gotický chrám Panny Marie v Panenském Týnci a v roce 2015 zvítězil 
zámecký pivovar Frýdlant. 

V roce 2014 byl natočen a následně v roce 2015 odvysílán seriál Lovci zážitků, který netradiční formou 
představil 8 regionálních destinací a jimi provázaných produktových nabídek. Seriál byl podpořen 
i rozsáhlou komunikační kampaní. 

Cílená propagace významných akcí cestovního ruchu v rámci projektu „Podpora tvorby produktů 
a marketingu cestovního ruchu v regionech.“ Cílem aktivity bylo zkvalitnit a rozšířit nabídku regionů 
České republiky pro domácí i zahraniční cestovní ruch prostřednictvím 3 marketingových akcí 
s mezinárodním významem (Tradice a národní specifika, Kulturní zážitek a Lifestyle). 

Podporou prošly tři zajímavé akce s mezinárodním významem, ve kterých se spojila tradice našeho 
národa, kultura, i designový zážitek. Jednalo se o akce Czech Hero Ride, Czech the Light a Meet 
Czech Design. 

 Seriál veteránských závodů Czech Hero Ride se dokonce zapsal do české Knihy rekordů 
v počtu nemotorových dopravních prostředků na jedné veřejné akci – díky Czech Hero Ride 
se v Telči sešlo 804 účastníků. 

 Akce Czech the Light měla pod heslem „Město-Světlo-Umění“ za cíl zcela nově představit 
klasické památky měst za pomoci uměleckých světelných instalací, velkoformátových 
videomappingů na ikonické objekty české architektury a workshopů na téma malování světlem. 
Tato akce se díky své vizuální atraktivitě a netradičnímu propojení s klasickými památkami 
dočkala nejvyšší návštěvnosti – vidělo ji přes půl milionu lidí. Celý projekt se dostal i do výběru 
fotografií dne BBC či do novin v Singapuru. 

 Meet Czech Design dokázal propojit 5 regionálních měst České republiky seriálem speciálních 
designových akcí, které prezentovaly různá odvětví designu od obuvnictví až po sklářství. Akce 
se zúčastnily přední české osobnosti jako Blanka Matragi či Liběna Rochová, které byly 
inspirací nejen pro mladé designéry. 

Pro další roky je ve spolupráci s partnery v rámci Českého systému kvality služeb připravována 
certifikace horských středisek, golfových resortů a singltrailových lokalit, s cílem zvýšit kvalitu 
a poptávku v těchto produktech. 

  Realizace výkonově orientovaných kampaní 

Tato aktivita navazuje na obdobně nazvanou aktivitu uvedenou v rámci opatření 3.1. Cílem je zajistit 
provázanost mezi vytvořenými produkty a kampaněmi, respektive realizované kampaně by měly 
vycházet z produktů. Bohužel v dřívějších letech docházelo k tomu, že kampaně nebyly podložené 
produkty. To mělo dopad jak na spokojenost návštěvníků s pobytem v destinaci, tak i na udržitelnost 
kampaní. Cílem této aktivity je tak zajištění užší provázanosti kampaní na produkty. 

Dalšímu rozvoji této aktivity pomůže vytvoření připravovaného systému organizace cestovního ruchu 
a implementace metodických dokumentů, které budou tvořit základní strukturu systému. 

V roce 2014 byla realizována kampaň na podporu domácího cestovního ruchu, která byla zaměřena 
na 10 méně známých lokalit, které byly představeny příběhovou formou. V roce 2015 byla v rámci 
projektu Integrovaného operačního programu Česko – naše destinace ve spolupráci s Asociací 
horských středisek připravena a realizována kampaň České hory. Kampaň poukazovala na unikátnost 
jednotlivých míst a kvalitu služeb. Hlavním komunikačním cílem obou kampaní bylo představit destinace 
jednotlivých regionů se sdělením, že i Česku lze strávit kvalitní dovolenou. 

http://www.facebook.com/kudyznudy
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 Posílení kvality marketingových aktivit destinací cestovního ruchu 

Tato aktivita navazuje na více aktivit Koncepce. Cílem této aktivity je podpořit rozvoj lidských zdrojů 
v oblasti nastavení, realizace vyhodnocování marketingových aktivit. To souvisí s tvorbou vzdělávacích 
dokumentů i zajištěním vzdělávacích kurzů pro pracovníky destinačních společností realizující 
marketing destinace. Součástí je zpracování metodik pro nastavení a vyhodnocování marketingových 
kampaní, definování indikátorů efektivity kampaní i prezentace příkladů dobré praxe v oblasti 
marketingu cestovního ruchu od tvorby produktů, definování cílových skupin po vyhodnocení kampaně. 
Realizace těchto metodiky je zahrnuta do Akčního plánu na roky 2015 – 2016. Předpokládá se, 
že vytvořené materiály v elektronické podobě budou umístěny na webu Marketingového informačního 
systému agentury CzechTourism (MIS). 

Plán jednotlivých produktových kampaní aktivní turismus (horská kola, dálková cykloturistika, golf), 
kulturní turismus (baroko) a lázeňství a medical turismus. Alokace finančních prostředků v rámci 
partnerství s jednotlivými eventy na konkrétní kampaně. 

3.3 Marketingové informace 

 Vytvoření marketingových a řídících informačních systémů destinací 

Nejvýznamnější aktivitou v této oblasti na národní úrovni bylo vytvoření Marketingového informačního 
systému agentury CzechTourism. Marketingový informační systém (MIS) byl vytvořen s cílem zajistit 
jednotné prostředí pro uchování a interpretaci komplexních dat o cestovním ruchu. Součástí přípravy 
systému bylo i definování standardních číselníků, které budou následně používány při zadání 
primárních výzkumů, aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita dat. V současné době zahrnuje MIS 
především data ČSÚ o příjezdovém cestovním ruchu, s doplněním datové báze o další datasety 
se počítá v dalších letech provozu. Systém je navržen tak, aby jej bylo možno modulově rozšiřovat 
a aby umožňoval uživatelsky přívětivé srovnávání dat z různých zdrojů.  

Na regionální úrovni v rámci této aktivity docházelo k modernizaci webových stránek destinace, tvorbě 
mobilních aplikací pro návštěvníky destinací, rozvoji informačních technologií při řízení destinace 
a v neposlední řadě i vytváření manuálu turistických organizací. Významné zastoupení mělo i zavádění 
aplikací pro sledování návštěvnosti webu, případně profilů na sociálních sítí spravovaných destinačními 
společnostmi a stažení mobilních aplikací. 

Výše uvedené aktivity mají dopad na sledování úspěšnosti a efektivity realizovaných marketingových 
aktivit. 

 Monitoring návštěvníků destinací CR 

Tato aktivita souvisí s předchozí aktivitou zaměřenou na marketingové a řídicí systémy, prakticky 
výstupem této aktivity jsou data využitelná v rámci řízení destinace. 

V rámci monitoringu návštěvníků destinací CR byl kladen důraz na standardizaci metodiky sledování 
návštěvnosti turistických cílů. Ve spolupráci se zástupci akademické sféry připravila agentura 
CzechTourism návrh standardizované metodiky měření návštěvnosti turistických cílů, který odstraňuje 
stávající nejednoznačné definice a zavádí konkrétní definici turistického cíle. S testovacím nasazením 
metodiky počítá CzechTourism v roce 2016. Pro úspěšné použití metodiky bude zásadní především 
úzká spolupráce s klíčovými provozovateli turistických cílů (NPÚ, AOPK, a další). 

Na regionální úrovni docházelo nejčastěji k realizaci regionálním statistickým šetřením pro sledování 
počtu návštěvníků regionu, turistických atraktivity případně i TIC. V rámci těchto šetření byla sledována 
i motivace k návštěvě daného regionu i spokojenost s návštěvou. Pilotně byly realizovány aktivity 
na zjištění regionálních přínosů cestovního ruchu, případně vyčíslení ekonomického potenciálu 
cestovního ruchu (např. Kvantifikace přínosů pro veřejné rozpočty plynoucích z cestovního ruchu 
realizovaného v Královéhradeckém kraji, Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě 
a ve Weinviertelu). V rámci této aktivity bylo uváděno i využívání sčítačů návštěvnosti na turistických 
trasách (např. sčítače na Krušnohorské magistrále – ústecký kraj, případně Technotrase – 
moravskoslezský kraj). Regionální subjekty nejčastěji uváděli, že v rámci monitoringu návštěvnosti 
spolupracovali s ČSÚ, NPÚ, agenturou CzechTourism a TIC. 

 Benchmarking marketingových aktivit konkurenčních destinací 

S ohledem na stávající roztříštěnost systému organizace cestovního ruchu je realizace benchmarkingu 
destinačních společností působících v rámci ČR velmi ztížená. S implementací této aktivity souvisí 
i snaha MMR na vytvoření nového systému organizace cestovního ruchu a vypracování na něj 
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navazujících metodických dokumentů (viz výše). Po transformaci systému organizace cestovního ruchu 
bude snadnější vypracovávat benchmarking destinací.  

Aktuálně jsou na podporu benchmarkingu realizovány aktivity např. v rámci setkávání regionálních 
koordinátorů cestovního ruchu, regionálních konferencí i Fóra cestovního ruchu. 

Z celorepublikového hlediska monitorujeme hodnotu značky Česká republika pomocí National brand 
indexu od společnosti Anholt. K dispozici jsou data za oblast turismu od roku 2012. 

 Tvorba databází návštěvníků prostřednictvím CRM 

Subjekty cestovního ruchu na regionální úrovni neuvedly příklad žádné aktivity realizované v této 
oblasti.  

MMR plánuje podpořit zavádění CRM na regionální úrovni prostřednictvím nového národního dotačního 
titulu na podporu cestovního ruchu v regionech, kdy zavádění CRM bude uznatelnou aktivitou. 

 

Závěr průběhu implementace PO 3: 

 Lze konstatovat, že většina aktivit PO 3 je průběžně plněna, případně se připravují finanční 
i nefinanční nástroje, které mají podpořit jejich implementaci. 

 Prioritou by mělo být dokončení systému certifikace destinačních společností a následné 
vytvoření nového systému organizace cestovního ruchu v ČR. 

 Dále je třeba podpořit užší provázanost produktů a kampaní a efektivnější cílení kampaní. 

 Zásadní pro další realizaci této aktivity je dokončení metodiky pro sledování efektivity 
realizovaných aktivit a definování indikátorů pro sledování efektivity kampaní. 

 Důležité je podpořit realizaci marketingových výzkumů a monitoringu návštěvnosti s ohledem 
na nastavení a cílení kampaní a definování produktů cestovního ruchu konkrétním cílovým 
skupinám. 

 Další rozvoj nástrojů pro informaci o vývoji návštěvnosti, současných a budoucích trendech 
v oblasti cestovního ruchu, výměny příkladů dobré praxe. 

 Dokončení a spuštění nového národního dotačního titulu na podporu cestovního ruchu 
v regionech, který umožní získat finanční prostředky na realizaci marketingových aktivit, které 
v aktuálním programovém období EU nejsou podporovány. 

 Významnou překážkou implementace této aktivity je snížení dostupnosti veřejných prostředků 
na realizaci marketingových aktivit. Další rozvoj této aktivity je závislý na změně přístupu 
regionálních subjektů a zapojení regionálních subjektů cestovního ruchu do spolufinancování 
marketingových aktivit. S ohledem na přímé dopady marketingových aktivit na subjekty 
cestovního ruchu v regionech nelze ponechat financování marketingových aktivit prostřednictvím 
veřejné správy jako doposud. To v konečném důsledku přináší i problematiku nedovolené 
veřejné podpory. 

 

  



 

43 
 

Priorita č. 4 Politika cestovního ruchu a ekonomický rozvoj 

Tato prioritní osa reflektuje skutečnost, že cestovní ruch je ekonomické odvětví s významným dopadem 
na tvorbu hrubého domácího produktu a zaměstnanosti. S ohledem na ekonomiku a roztříštěnost 
cestovního ruchu lze konstatovat, že cestovní ruch je provázaný na výkonnost ostatních odvětví 
hospodářství, které umožňují ekonomické využití základních, doprovodných a navazujících služeb 
cestovního ruchu. 

Přestože dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky je MMR ústředním orgánem státní správy v oblasti cestovního ruchu, lze konstatovat, 
že díky charakteristické roztříštěnosti cestovního ruchu je implementace agend souvisejících 
s cestovním ruchem v kompetenci též ostatních ústředních orgánů státní správy, samosprávních celků, 
NNO, podnikatelských subjektů (PO a FO) a dalších. 

Z výše uvedených důvodů je cílem této aktivity zajistit rozvoj cestovního ruchu jako ekonomického 
odvětví i v souladu s rozvojem navazujících odvětví a v neposlední řadě i zajistit koordinovaný rozvoj 
cestovního ruchu na národní i regionální úrovni. 

V rámci této oblasti jsou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj sledování výkonnosti cestovního 
ruchu a dalších statistik cestovního ruchu. Výstupy těchto aktivit slouží na podporu rozhodování 
o dalším rozvoji cestovního ruchu i definování jeho role v národním hospodářství. 

Samostatnou aktivitou v této oblasti je zajištění krizového řízení a zajištění bezpečnosti účastníků 
cestovního ruchu. 

4.1 Politika cestovního ruchu jako součást hospodářské a regionální politiky 

 Koordinace sektorových a regionálních politik ve vazbě na cestovní ruch 

Mezi nejvýznamnější aktivity realizované na národní úrovni patří např. spolupráce na koordinaci 
sektorových politik na úrovni:  

 MMR – MZd (např. spolupráce v rámci problematiky lázeňství, wellness, zdravotní služby, 
veřejného zdraví),  

 MMR – MŽP (např. začlenění oblasti cestovního ruchu do strategií Strategie přizpůsobení 
se změně klimatu v podmínkách ČR, Strategie ochrany biologické rozmanitosti, Státní program 
environmentální výchovy a osvěty, případně spolupráce v oblasti udržitelného cestovního ruchu 
i problematiky geoparků),  

 MMR – MZV (např. spolupráce v oblasti vízové problematiky, účasti v mezinárodních 
organizacích, propagace ČR v zahraničí, koordinace aktivit a součinnost na realizaci aktivit ZZ 
CzechTourism – ZZ MZV, realizace podnikatelských mísí a jejich otevření i pro subjekty 
cestovního ruchu, realizace projektů ekonomické diplomacie a jejich otevření i pro subjekty 
cestovního ruchu /Podpora cestovního ruchu a propagace ČR jako turistické destinace 
je rovněž jednou z oblastí Projektů ekonomické diplomacie MZV ČR/), příklad aktivit MZV:  

- V roce 2014 v rámci Prezentace českých firem na veletrhu Dny zdraví v Sarajevu 
(zdravotnictví a lázeňství) byly propagovány rovněž turistické destinace v okolí lázní. 
(finanční účast MZV Kč 5 250). 

- V roce 2015 – Seminář k incomingové turistice (ZÚ Bejrút) v Libanonu (MZV – Kč 33 606). 

 MMR – MK (Státní kulturní politika vytváří vazby na cestovní ruch a udává rámce udržitelného 
využití památek v cestovním ruchu, spolupráce v rámci nastavení oslav 700. výročí narození 
Karla IV.),  

 MMR – MPO (spolupráce v rámci problematiky podnikání v cestovním ruchu),  

 MMR – MPSV a MŠMT (např. spolupráce v oblasti vzdělávání ve smyslu kontaktu MMR 
s procesem propojování Národní soustavy kvalifikací se systémem počátečního vzdělávání tak, 
aby se požadavky trhu práce vyjádřené kvalifikačními a hodnoticími standardy profesních 
kvalifikací promítaly do oblasti počátečního vzdělávání, do konkrétních předmětů, které učňové 
a studenti absolvují a následně také do jejich schopnosti uplatnit se adekvátně na trhu práce 
a dostát nárokům, se kterými se v praxi setkají), 

 MMR – MF (např. spolupráce v oblasti financování cestovního ruchu respektive nastavení 
národních dotačních titulů na podporu cestovního ruchu). 
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Spolupráce se zapojenými rezorty probíhá na bi- a multi- laterální úrovni. Na podporu meziresortní 
spolupráce MMR znovu obnovilo činnost Meziresortní koordinační komise pro cestovní ruch, 
kdy koncem roku 2015 došlo k vytvoření nového statutu a jednacího řádu komise a nominaci nových 
členů. První jednání obnovené komise proběhlo 8. 1. 2016, na programu jednání byla spolupráce 
v oblasti jednotné propagace ČR a koordinace marketingových aktivit. 

Přehled členů Meziresortní koordinační komise pro cestovní ruch 

- Ministerstvo pro místní rozvoj (předseda, místopředseda a 1 zástupce) 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu (1 zástupce) 

- Ministerstvo dopravy (1 zástupce) 

- Ministerstvo zahraničních věcí (1 zástupce) 

- Ministerstvo vnitra (1 zástupce) 

- Ministerstvo životního prostředí (1 zástupce) 

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (1 zástupce) 

- Ministerstvo práce a sociálních věcí (1 zástupce) 

- Ministerstvo financí (1 zástupce) 

- Ministerstvo zemědělství (1 zástupce) 

- Ministerstvo zdravotnictví (1 zástupce) 

- Ministerstvo kultury (1 zástupce) 

- Český statistický úřad (1 zástupce) 

Další významnou aktivitou na podporu meziresortní a mezisektorové spolupráce bylo zřízení Kolegia 
cestovního ruchu, poradního orgánu ministra pro místní rozvoj. Členy Kolegia jsou zástupci ústředních 
orgánů státní správy (MK, MZV, MŽP, MPO, MF, MD, MZe), zástupce Podvýboru pro cestovní ruch 
PSP ČR, zástupce Senátu ČR, zástupce NPÚ a agentury CzechTourism, zástupci samosprávy 
(Asociace krajů ČR, SMO ČR), zástupce SOCR, zástupci významných profesních asociací a zástupci 
akademické veřejnosti.   

Ve sledovaném období proběhla 3 jednání Kolegia (26. 11. 2014, 16. 3. 2015, 4. 12. 2015). 

Na základě požadavku samosprávních celků MMR podpořilo vytvoření tzv. regionálních kolegií, 
koordinačních a komunikačních platforem vytvořených na úrovni krajů. Úkolem regionálních kolegií 
je podílet se na definování priorit rozvoje cestovního ruchu v kraji, návrhu programů na podporu 
cestovního ruchu, posuzování projektových záměrů i podpora absorpční kapacity. Regionální kolegia 
vznikla na principu pracovních skupin pro cestovní ruch při Regionálních stálých konferencí (RSK). 
Nominace zástupců regionálních kolegií proběhla ve druhém pololetí roku 2015. Na přelomu roku 2015 
a 2016 probíhala ustanovující jednání.  

MMR aktuálně připravuje transformaci Kolegia cestovního ruchu, respektive jeho rozšíření 
o představitele regionálních kolegií.  

 Založení a činnost Fóra cestovního ruchu jako komunikační platformy CR v ČR 

S ohledem na roztříštěnost subjektů cestovního ruchu a jejich neochotu ve sdružování v zastřešujících 
profesních asociacích MMR iniciovalo vytvoření nezávislé komunikační a koordinační platformy, která 
bude hájit zájmy subjektů cestovního ruchu a zároveň bude vystupovat jako partner MMR 
při nastavování, implementaci a vyhodnocování politiky cestovního ruchu a na ni navazujících 
strategických dokumentů. 

Reakcí profesní veřejnosti na výzvu MMR bylo vytvoření Fóra cestovního ruchu. Zakladateli jsou 
Asociace cestovních kanceláří České republiky, Svaz léčebných lázní ČR, Asociace průvodců České 
republiky, Asociace lanové dopravy, Asociace turistických informačních center ČR, Asociace kempů 
České republiky, Český spolek horských průvodců a Česká asociace wellness. Členskou základu 
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spolku rozšířila Asociace turistických regionů ČR, KLACR - Klastr cestovního ruchu ČR a Asociace 
bazénů a saun ČR. 

Fórum cestovního ruchu dále aktivně kooperuje na základě uzavřených memorand o spolupráci 
se Svazem měst a obcí, Asociací organizací cestovního ruchu, Českým dědictví UNESCO a také 
s Asociací krajů ČR. 

MMR se pravidelně účastní jednání pracovní skupiny Fóra cestovního ruchu jako host. 

 Zkvalitnění spolupráce a dělba aktivit mezi MMR a CzechTourism 

V rámci zkvalitnění spolupráce mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací MMR, agenturou 
CzechTourism, byla  rozhodnutím ministryně (RM) ze dne 6. 11. 2015 pod č.  138/2015 upravená 
zřizovací listina této organizace. Úprava se zejména týkala vymezení okruhů jiné činnosti a podmínky 
jejího provozování, vymezení úkolů v rámci součinnosti příspěvkové organizace a zřizovatele v oblasti 
veřejných zakázek a čerpání prostředků z evropských fondů, vymezení úlohy zřizovatele při zajišťování 
finanční kontroly a nastavení a prověřování účinnosti vnitřního kontrolního systému, úpravu finančních 
vztahů mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací, zejména: způsob schvalování výše příspěvku 
na provoz, -struktura finančního plánu, - systém závazných ukazatelů, - pravidla pro užití rezervního 
a fondu reprodukce majetku. V příloze zřizovací listiny byl vymezen majetek, který byl společnosti 
svěřen k hospodaření při zřízení. V souvislosti s úpravou zřizovací listiny byl zrušen Statut společnosti. 

Současně s úpravou zřizovací listiny agentury CzechTourism bylo vydáno RM 127/2015, o stanovení 
některých práv a povinností ve vztahu Ministerstva pro místní rozvoj a jím zřízených organizačních 
složek státu a příspěvkových organizací. Rozhodnutí vymezuje výkon zřizovatelských funkcí, finanční 
řízení organizace, výkon zřizovatelského odboru, součinnost při plnění zřizovatelských funkcí ostatních 
odborů zřizovatele, informační povinnosti mezi organizací a zřizovatelem. V souvislosti s nastavením 
finančních plánů a systému závazných ukazatelů se agentura CzechTourism řídí RM 2/2016, jímž byl 
schválen Rozpočtový a finanční řád MMR. 

 Mezinárodní spolupráce a společné projekty CR v rámci UNWTO, OECD a EU 

A. Světová organizace cestovního ruchu UNWTO 

ČR je členem UNWTO od roku 1993. V roce 2015 tvořilo členskou základnu 156 členských států, 
6 teritorií a více jak 400 přidružených členů reprezentujících soukromý sektor, vzdělávací instituce 
a sdružení cestovního ruchu. V roce 2014 byl zahájen vnitrostátní proces přijetí všech dosavadních 
změn článků Stanov UNWTO.  Vláda ČR schválila materiál týkající se přijetí změn článků Stanov 
Světové organizace cestovního ruchu a ratifikace Stanov UNWTO dne 27. října 2014. Následně 
byl vládní materiál postoupen k vyslovení souhlasu s ratifikací Parlamentu ČR a podpisu prezidentem 
republiky. Vnitrostátní proces přijetí změn článků UNWTO byl ukončen v roce 2015 a ratifikační listina 
byla zaslána depozitáři Stanov do Madridu.  

V roce 2015 byly uskutečněny dvě návštěvy představitelů UNWTO v ČR: 

 Ředitelka regionální Komise pro Evropu, Isabel Garaña a Carlose Vogeler, výkonný tajemník 
pro vztahy mezi členskými státy se dne 19. února 2015 zúčastnili veletrhu cestovního ruchu 
Holiday World 2015 v Praze;  

 Oficiální návštěva generálního tajemníka UNWTO Taleba Rifaie a ředitelky Komise pro Evropu 
Isabely Garañi v ČR proběhla ve dnech 3. – 4. srpna 2015. Cílem oficiální návštěvy bylo 
prohloubení spolupráce mezi ČR a UNWTO a asociacemi působícími v cestovním ruchu -  
přistoupení asociací ke Globálnímu etickému kodexu cestovního ruchu. 

Ve dnech 12. – 17. 9. 2015 se delegace MMR zúčastnila v Kolumbii (Medellín) 21. Valného 
shromáždění UNWTO, kde paní ministryně vystoupila na plenárním zasedání a zúčastnila se Komise 
pro Evropu. ČR zveřejnila zájem kandidovat na pořádání 63. zasedání Komise pro Evropu v roce 2018. 

B. OECD 

Česká republika prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2014 organizovala 12. Globální 
fórum statistiky cestovního ruchu (14. – 17. května 2014 v Praze). Globální fórum statistiky cestovního 
ruchu je nejprestižnější mezinárodní celosvětovou událostí v oblasti statistiky cestovního ruchu vždy 
spoluorganizovanou vybranou hostitelskou zemí, Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
(OECD) a Evropským statistickým úřadem (Eurostat). Fóra se zúčastnili vysocí představitelé 
mezinárodních organizací, mezinárodní a národní experti na problematiku statistky cestovního ruchu, 
zástupci státních úřadů a akademické obce. Na organizaci akce se za Českou republiku dále podílí 
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Český statistický úřad, CzechTourism, Ministerstvo zahraničních věcí, hlavní město Praha, Prague 
Convention Bureau a KPMG Česká republika s.r.o. 

C. V4 

Od července 2014 do června 2015 bylo předsedající zemí skupiny V4 Slovensko, na které od poloviny 
roku 2015 navázala Česká republika. V rámci českého předsednictví proběhla v roce 2015 
dvě marketingová zasedání V4 v Ostravě (5. – 6. 10. 2015) a Plzni (10. – 11. 12. 2015). Během těchto 
zasedání byly zhodnoceny realizované marketingové aktivity v roce 2015 a připraven plán aktivit na rok 
2016 včetně jejich financování. Společná propagace Visegrádských zemí byla realizována 
jak na tradičních zdrojových trzích v USA, Rusku, Japonsku, Indii, Číně tak v nových zdrojových 
teritoriích s dobrým příjezdovým potenciálem – v jihovýchodní Asii, v Latinské Americe, Jižní Koreji 
a  regionu zemí SNS. Produktově je společná marketingová kampaň V4 orientována na tradiční i nová 
témata -  středoevropská města, kulturu a historii, památky UNESCO, lázeňství, zdravotní turismus, 
gastronomii a zážitkovou dovolenou. 

Důležitou novinkou roku 2015 byl rebranding celého projektu, který proběhl po více než 10 letech 
v návaznosti na implementaci nové destinační značky „Discover Central Europe“. 

D. Mezinárodní dohody 

Spolupráce s Čínskou lidovou republikou 

 V průběhu roku 2014 se intenzivně pracovalo na Memorandu o porozumění o spolupráci 
v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky 
a Národní turistickou centrálou Čínské lidové republiky (CNTA - pro Čínu zastává úlohu 
ministerstva pro cestovní ruch). Dne 15. 11. 2014 došlo v rámci oficiální návštěvy delegace 
MMR na veletrhu CITM v Šanghaji k podpisu tohoto Memoranda.  

 ČLR se stává již několik let významným partnerem pro Českou republiku, a to jak bilaterálně, 
tak i na mezinárodní úrovni.  

 MMR se pravidelně zúčastňuje mezirezortních pracovních skupin k Číně (MPSČ). Tato 
PS se pravidelně schází od roku 2010. V roce 2015 se uskutečnilo 5 pracovních jednání 
za účasti všech jmenovaných resortů (27. ledna, 14. května, 29. červenec, 16. října 
a 17. prosince). PS také spolupracuje se Smíšenou česko-čínskou komorou vzájemné 
spolupráce, která svou činností napomáhá všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi 
českými a čínskými podnikateli i zájmovými subjekty. Hlavním poselstvím pracovní skupiny 
je vytýčení oblastí, v nichž by Česká republika měla posilovat své vztahy k ČLR (i v rámci EU). 

 Ve dnech 19. - 26. 4. 2015 byla realizována cesta zástupců MMR a CzT v čele s NM 
Dostálovou (v zastoupení ministryně pro místní rozvoj) ve vládní delegaci vedené předsedou 
PS Parlamentu p. Hamáčkem do Pekingu, Šanghaje a Hanzghou. Na pozvání čínské vlády 
se zástupci zúčastnili významného mezinárodního technologického veletrhu CSITF v Šanghaji, 
kde Česká republika vystupovala jako hlavní partner celého veletrhu. Současně v době této 
oficiální zahraniční pracovní cesty probíhaly různé významné akce v rámci tzv. „Dnů České 
republiky v Šanghaji“, které zástupci jednotlivých rezortů pořádali a zároveň 
v Šanghaji  zahajovali. Projekt „Dnů České republiky v Číně“ je považován za natolik úspěšný, 
že je připravován znovu i pro rok 2016. 

 Ve dnech 1. - 2. 9. 2015 proběhl 2. High level meeting států SVE a Číny (platforma 16+1) 
ve Slovinsku při příležitosti konání Bledského strategického fóra pro oblast cestovního ruchu. 
Pořadatelem bylo Koordinační centrum v Budapešti pro cestovní ruch 16 + 1 (TCC). Rok 2015 
byl označen jako rok propagace spolupráce Číny a SVE v cestovním ruchu. Zasedání 
se zúčastnila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a NM Klára Dostálová. 

 Dne 23. 9. 2015 byl uskutečněn první let a bylo slavnostně otevřeno přímé letecké 
spojení Praha – Peking. Tím byl naplněn první a nejdůležitější bod Memoranda z roku 2014. 
Otevření přímé linky bylo realizováno za velké podpory MMR a agentury CzechTourism. Byla 
realizována celá řada marketingových aktivit, do kterých se plně zapojila agentura MMR 
CzechTourism. 

 27. 11. 2015 - podpis Prohlášení o partnerství Číny na veletrhu Holiday World - během 
oficiální návštěvy premiéra Sobotky v ČLR koncem listopadu 2015 byl za jeho přítomnosti mezi 
CNTA a MMR podepsán dokument, který potvrzuje partnerství Číny a veletrhu Holiday World 
2016, který proběhl ve dnech 18. – 21. 2. 2016 v Praze. 



 

47 
 

Partnerství na veletrhu bylo připravováno v průběhu celého roku 2015 a poskytlo výjimečnou 
příležitost, pro ČLR  prezentovat svou nabídku v oblasti cestovního ruchu (prezentovány byly 
provincie Hebei, Henan a Zhejiang) jak odborníkům, tak i široké veřejnosti, pro které se tato 
destinace stává díky zavedení přímé letecké linky od 23. 9. 2015 dostupnější. Součástí tohoto 
partnerství byla i oslava Čínského nového roku a bohatý kulturní doprovodný program. V rámci 
veletrhu proběhlo také bilaterální jednání Ministryně pro místní rozvoj s panem Liu Jinpingem, 
Vice Chairman, CNTA. 

Dne 13. října 2015 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České 
republiky a Ministerstvem hospodářského rozvoje, cestovního ruchu, obchodu a podnikání 
Albánské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu v rámci návštěvy premiérské delegace 
Albánské republiky.  

Během služební cesty paní ministryně do Izraele byl dohodnut termín uzavření a následně zahájena 
příprava znění Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem turismu Izraele. Podpis tohoto Memoranda je naplánován 
na 22. května 2016 u příležitosti čtvrté Mezivládní konzultace České republiky a Izraele (G2G CZ-IL) 
za přítomnosti předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky a předsedy vlády Státu Izrael Benjamina 
Netanjahua.  

E. EU 

V rámci spolupráce s EU se ČR podílí na několika platformách.  

V této oblasti lze zmínit zapojení ČR do Poradního výboru pro cestovní ruch (Tourism Advisory 
Commitee – TAC). V rámci této aktivity byla projednávána nová Evropská strategie rozvoje cestovního 
ruchu, tematické zaměření soutěže EDEN viz níže, digitalizace cestovního ruchu  
a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví v rámci turistických produktů na úrovni EU, společná 
propagace Evropy prostřednictvím panevropských tematických produktů, „sharing economy“ v sektoru 
hotelnictví a restaurací, příprava priorit akčního plánu COSME 2016 a v neposlední řadě i problematika 
vízové politiky EU a aktuální statistická data (EUROSTAT). 

Projekt European Destination of Excellence (EDEN), který vypisuje Evropská komise od roku 2006 
na podporu sociální, kulturní a environmentální udržitelnosti cestovního ruchu. Projekt se vždy zaměřuje 
na aktuální téma, které přispívá k upevnění pozice Evropy jako významné turistické destinace světa 
a napomáhá i zviditelnění zejména méně známých turistických lokalit. Ročník EDEN 2013/2014 nebyl 
věnován soutěži o novou excelentní destinaci, ale propagaci vítězů a finalistů z let 2009 – 2013. Ročník 
2014/2015 byl zaměřen na téma Cestovní ruch a lokální gastronomie. 

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2302 o souborných cestovních službách 
a spojených cestovních službách 

 Vydání návrhu směrnice předcházel důkladní proces přípravy, v rámci kterého 

byly uskutečněny dvě veřejné konzultace a mnoho technických jednání mezi EK a členskými 

státy EU jako i partnery z oblasti podnikatelské veřejnosti (CK, CA, dopravci, ubytovatelé a další 

poskytovatelé služeb cestovního ruchu) a veřejnosti (sdružení na podporu práv spotřebitelů). 

 Směrnice byla v listopadu (25.) 2015 schválena a dne 11. prosince. 2015 publikována 
v Úředním věstníku EU.  

 Směrnice požaduje, aby transpoziční předpisy byly přijaty do 1. ledna 2018. Účinné mají být 
od 1. července 2018.  

 Stupeň harmonizace je maximální neboli plná. To znamená, že členské státy EU nesmějí 
v rámci svého vnitrostátního práva ponechat v platnosti ani zavádět ustanovení odchylná 
od ustanovení této směrnice.  

 MMR je gestorem transpozice Směrnice do národní legislativy. 

F. EXPO 2015 

Účast ČR na všeobecné světové výstavě EXPO 2015 proběhla ve spolupráci a koordinaci s MZV. 
EXPO 2015 se pod patronací Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE) konalo od 1. května 
do 31. října 2015 v italském Miláně. V expozici "Země příběhů" se v gesci agentury CzechTourism 
postupně představilo šest regionů ČR; úvodu a závěru se účastnily všechny kraje ČR. Česká expozice 
získala pět prestižních ocenění: nejhezčí střešní zahrada, nejpohotovější pavilon, pavilon nejpřátelštější 
k dětem, druhý nejpřitažlivější pavilon v noci a třetí nejlepší kuchyně. Pavilon ČR získal bronzovou 
medaili BIE za architekturu, umístění do krajiny a inovativní technologie. 
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G. Další mezinárodní spolupráce 

Na regionální úrovni probíhá spolupráce nejčastěji v rámci příhraničních regionů (realizace projektů 
Přeshraniční spolupráce), spolupráce na úrovni realizace mezinárodních projektů vyhlašovaných EK 
a např. spolupráce v oblasti partnerských měst.  

Dále byly realizovány formy spolupráce profesních asociací a významných subjektů cestovního ruchu 
se zastřešujícími profesními svazy na evropské či světové úrovni. 

 Vytvoření systému motivačních nástrojů s cílem zvyšování kvality CR 

Cílem této aktivity je vytvořit elektronický nástroj věnovaný problematice kvality v cestovním ruchu, 
jehož prostřednictvím by docházelo k medializaci subjektů cestovního ruchu, které dosáhli významných 
kvalitativních pokroků (příklady dobré praxe i ocenění úspěšných subjektů). Tato aktivita bude 
realizována v rámci dalšího rozvoje ČSKS v době udržitelnosti projektu. 

4.2 Statistika a výzkum v cestovním ruchu 

 Organizace sběru a poskytování informací o kapacitách a výkonech ubytovacích zařízení 

Tato aktivita je primárně v kompetenci ČSÚU. V oblasti kapacit a výkonů ubytovacích zařízení došlo 
za sledované období 2014-2015, mimo standardní a kontinuální úsilí o poskytování stále kvalitnějších 
informací, k tomuto konkrétnímu rozvoji: 

 Na základě poptávky odborné veřejnosti byly od roku 2015 rozšířeny země, za které se sledují 
informace v hromadných ubytovacích zařízeních. Jednalo se o Tchaj-wan, Saudskou Arábii 
a Spojené arabské emiráty. 

 Proběhl projekt na zajištění komplexních statistických informací o sektoru tuzemských 
hromadných a  individuálních ubytovacích zařízení cestovního ruchu (počet, struktura, 
regionální rozložení, nabízené služby apod.), který jednak zpřesnil informace o segmentu 
hromadných UZ a jednak zajistil chybějící údaje o segmentu individuálních UZ. 

Nástroje a alokace: 

Pro tuto aktivitu byla využita šetření a cenzy organizované ČSÚ a MMR s financováním z rozpočtů 
těchto organizací a z evropských fondů. 

Harmonogram: 

Pravidelné šetření o hromadných ubytovacích zařízeních i jednorázové cenzy probíhaly podle předem 
stanovených a známých harmonogramů. Výsledky o výkonech HUZ jsou zveřejňovány ČSÚ pravidelně 
v měsíční resp. čtvrtletní periodicitě, data o kapacitách HUZ v roční periodicitě (v dubnu). Informace 
z cenzů MMR byly publikovány v průběžně během projektu a konečná data i zprávy byly zveřejněny 
po konci projektu, který byl ukončen k 30. 6. 2015. 

 

Snížení alokace na podporu realizace statistických projektů v programovém období EU 2014 – 2020 
bude znamenat výzvu v hledání alternativních zdrojů pro zajištění dat o výkonnosti cestovního ruchu. 
Východiskem je užší spolupráce subjektů cestovního ruchu v regionech, primárně TIC a destinačních 
společností a samosprávy s ČSÚ. 

MMR uvažuje, že v rámci této aktivity ve spolupráci s CzT a ČSÚ připraví metodiku sběru statistických 
dat, která by měla být sledována na úrovni destinací, tato data by měla přispět k sledování výkonnosti 
cestovního ruchu v destinacích a sledování efektivity realizovaných aktivit. Součástí metodiky bude 
i návrh využití statistických dat pro řízení destinace. 

 Další rozvoj Satelitního účtu a jeho regionalizace 

Sestavování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR (TSA) probíhá kontinuálně dle platných 
mezinárodních zásad a doporučení. 

V hodnoceném období 2014-2015 došlo k dalšímu rozvoji TSA, a to jednak zveřejněním údajů 
za referenční roky 2012 a 2013 a zároveň i ke zpřesnění a rozvoji postupů i jednotlivých datových 
zdrojů nutných pro sestavování satelitního účtu. Poslední dostupná data za rok 2014 byla zveřejněna 
31. 3. 2016. 

Současný rozsah publikovaných výstupů je za referenční období 2003-2014. Výstupy jsou na webových 
stránkách ČSÚ rozčleněny do více než 60 samostatných tabulek. 
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Aktuální data jsou sestavována podle nového evropského standardu ESA 2010. 

V oblasti datových zdrojů byly i nadále ve spolupráci s partnery MMR a CzechTourism analyzovány 
a testovány modernější a finančně efektivnější metody sběru na straně poptávky. V roce 2015 
by  realizován pilotní projekt zaměřený na sběr dat o příjezdovém a domácím cestovním ruchu pomocí 
zbytkových GSM dat. Docházelo i ke zkvalitňování již zaběhlých zjišťování o různých segmentech 
cestovního ruchu, např. skrze cenzy MMR financovaných z evropských fondů. V průběhu sledovaného 
období byly zakončeny tyto cenzy: o sektoru tuzemských hromadných a  individuálních ubytovacích 
zařízení cestovního ruchu; o počtu cestovních kanceláří a cestovních agentur; o počtu a struktuře 
organizátorů akcí KIT působících na trhu cestovního ruchu ČR. 

Na základě analýzy vhodných zdrojů dat byly v daném období postupně testovány přístupy k novým 
regionálním datovým výstupům směřujícím i k případné regionalizaci TSA. 

Nástroje a alokace: 

Pro plnění této aktivity byly ve sledovaném období využity tyto nástroje: 

 především know-how ČSÚ, které je založeno na dlouhodobé a soustavné analytické činnosti 
v oblasti tvorby TSA skládající se ze znalosti statistiky cestovního ruchu i statistiky národního 
účetnictví,  

 spolupráce na národní úrovni - především pro tvorbu a zdokonalování podkladových zdrojů 
a šetření nutných pro tvorbu TSA,  

 spolupráce na mezinárodní úrovni - konzultace a sdílení zkušeností zahraničních partnerů 
při kompilaci TSA i účast na aktivitách Eurostatu. 

Samotná práce na sestavování TSA je financována z běžného rozpočtu ČSÚ. Za tímto účelem 
je vyčleněno jedno pracovní místo. Financování tvorby podkladových zdrojů, kterými jsou zejména 
systém národního účetnictví a šetření o nabídce a poptávce cestovního ruchu (šetření hromadných 
ubytovacích zařízení, šetření o domácím a výjezdovém cestovním ruchu a šetření o příjezdovém 
cestovním ruchu) bylo zabezpečeno prostředky ČSÚ, MMR a CzechTourism. 

Harmonogram: 

Sestavování TSA probíhá kontinuálně a řídí se předem stanovaným harmonogramem ČSÚ. Finální 
výsledky jsou publikovány vždy  na přelomu února a března. Rovněž i zdrojová šetření mají své předem 
stanovené harmonogramy. 

 Základní a aplikovaný výzkum v oblasti cestovního ruchu 

Tato problematika je realizována průběžně prostřednictvím spolupráce se Společností vědeckých 
expertů v cestovním ruchu (SVECR), zástupci akademické veřejnosti a v neposlední řadě i zástupci 
profesních asociací. 

 Mezinárodní konference o cestovním ruchu 

Kongresový cestovní ruch stále více nabírá na důležitosti a je podstatným průmyslem pro národní 
hospodářství jednotlivých států. Jakožto podstatný podílník na příjmech do státních rozpočtů, 
je ve světě stále více podporován. Proto byla v roce 2010 založena platforma národního convention 
bureau – Czech Convention Bureau (CzCB). Tento subjekt fungující v rámci struktury agentury 
CzechTourism, spadající pod odbor regionálního partnerství a vztahy B2B, zaštiťuje a koordinuje 
regionální kongresové kanceláře v regionech ČR. Členské regionální kogresové kanceláře v rámci 
struktury CzCB: Prague Convention Bureau, East Bohemia Convention Bureau, North Bohemia 
Convetion Bureau, North West Bohemia Convention Bureau, Carlsbad Convention Bureau, Pilsen 
Convention Bureau, South Bohemia Convention Bureau, Vysočina Convention Bureau, Central Moravia 
& Jeseníky Convention Bureau, Moravskoslezské Convention Bureau, Moravia Convention Bureau 

 Na bázi partnerské spolupráce jsou komunikovány marketingové a pro obchodní aktivity jednotlivých 
regionů ČR prostřednictvím celorepublikového marketingového plánu CzCB.  

Hlavní úlohou Czech Convention Bureau je přilákat organizátory akcí z celého světa a tím podpořit 
podnikatele v segmentu kongresového cestovního ruchu u nás, regionální kongresové kanceláře 
a státní rozpočet České republiky.  Zvolené marketingové aktivity CzCB byly několikrát v minulosti 
ohodnoceny, například kancelář Czech Convention Bureau obdržela ocenění časopisu MICE Report 
Best Convention Bureau v roce 2012. Vítěze vybírala odborná porota na základě nominací čtenářů 
časopisu, kteří jsou klienty v oblasti MICE (meetingy, incentiva, kongresy, veletrhy).  
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Jedna z předních aktivit CzCB pro získání kongresových akcí do české republiky je program podpory 
Kampaně kandidatur, kde v těsné spolupráci organizátorů akcí, lokálním ambasadorem, regionální 
kongresovou kanceláří cílíme na klienta. Tato aktivita se velmi osvědčila a má velký podíl 
na vzrůstajícím počtu uskutečněných akcí v regionech ČR a celkovém přínosu finančních prostředků 
z tohoto segmentu do státního rozpočtu tak zvýšení prestiže České republiky v zahraničí. 

Příklady uskutečněných prestižních akcí za podpory Czech Convention Bureau: 

 Mistrovství světa v hokeji, Praha, 2015 

 Kongres IUGG (Mezinárodní geodetická a geofyzikální unie), Praha, 2015, nejdelší kongres 
v historii ČR 

 Kongres ICM (kongres Mezinárodní konfederace porodních asistentek), Praha, 2014 

4.3 Krizové řízení a bezpečnost 

 Komplexní zajištění pohybu návštěvníků na území ČR, včetně jejich bezpečnosti 

Česká republika je dle nezávislých průzkumů z hlediska cestovního ruchu řazena mezi jeden z deseti 
nejbezpečnějších států na světě. Policie ČR, případně obecní policie, v rámci výkonu služby zajišťuje 
bezpečnost občanů ČR i cizinců či turistů. Úkol „Komplexní zajištění pohybu návštěvníků na území ČR 
a bezpečnosti“ lze tedy považovat za průběžně plněný. 

Nejúžeji je spolupráce navázána se službou pořádkové policie. 

Z hlediska zajištění dosažitelnosti základní zdravotní péče jsou na celém území ČR rozmístěny 
výjezdové základny poskytovatelů ZZS a to tak, aby byla zajištěna dostupnost max. do 20 min. 

Nad rámec tohoto opatření byly v minulých letech podepsány 2 mezinárodní smlouvy o poskytování 
zdravotnické záchranné služby v příhraničních oblastech, a to s NSR (viz č. 53/2014 Sb.m.s.; realizační 
dohody pak s Bavorskem a Saskem) a Rakouskem (21. 1. 2016), čímž byla posílena dostupnost ZZS 
i v odlehlejších místech ČR. 

 Podpora činnosti Horské služby ČR 

Rok 2014 

Investiční dotace je poskytována z programu 11701 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
systému řízení MMR. Pro rok 2014 byla Rozhodnutím ministra č. 2/2014, o vydání podrobného rozpočtu 
příjmů a výdajů kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2014 ze dne 10. 1. 2014 přidělena 
částka v celkové výši 15 mil. Kč. 

Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 9. 5. 2014 byla rozdělena výše uvedená dotace na akci 
117D012000017 - Dopravní prostředky HS ve výši 10,5 mil. Kč a na akci 117D12000016 - Pořízení 
a obnova stanic Horské služby ve výši 4,5 mil. Kč. Následně na základě požadavku HS s ohledem 
na skutečný vývoj především výstavby záchranné stanice na Bublavě došlo Rozhodnutím 
k přerozdělení finančních prostředků a to na akci 117D012000017 - Dopravní prostředky HS ve výši 
11,7 mil. Kč a na akci 117D12000016 - Pořízení a obnova stanic Horské služby ve výši 3,3 mil. Kč. 
Z těchto prostředků byl realizován nákup 17 ks terénních čtyřkolek s pásy, 2 ks víceúčelových terénních 
osobních vozidel, 2 ks sněžných skútrů, výstavba záchranné stanice HS na Bublavě v Krušných horách, 
dostavba stanice HS  Deštné v Orlických horách, rekonstrukce střešního pláště stanice HS Dolní 
Morava v Jeseníkách a stanice HS Kouty v Jeseníkách (mobilní dům Natuhouse) 

K zajištění akceschopnosti pořídila Horská služba z vlastních zdrojů další 2 sněžné skútry, 4 těžká 
terénní vozidla, spolufinancování z EF výstavby stanice Lázně Libverda (Jizerské hory) a dokončení 
stanice Strážné (Krkonoše) dále defibrilátory, saně, nosítka, a ostatní transportní prostředky.   

Rok 2015 

Investiční dotace je poskytována z programu 11701 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
systému řízení MMR. Pro rok 2015 byla Rozhodnutím ministra č. 9/2015, o vydání podrobného rozpočtu 
příjmů a výdajů kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2015 ze dne 15. 1. 2015 přidělena 
částka v celkové výši 15 mil. Kč. 

Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 27. 2. 2015 byla rozdělena výše uvedená dotace na akci 
117D012000017 - Dopravní prostředky HS ve výši 6 mil. Kč a na akci 117D12000016 - Pořízení 
a obnova stanic Horské služby ve výši 9 mil. Kč. Z těchto prostředků byl realizován nákup 4 ks 
víceúčelových vozidel a transportní prostředky dále byla dokončena výstavba záchranné stanice HS 
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na Bublavě v Krušných horách, a započala výstavba stanice na Karlově (Jeseníky), Harrachově 
(Krkonoše) a v Čenkovicích (Orlické hory). 

K zajištění akceschopnosti pořídila Horská služba z vlastních zdrojů další 4 čtyřkolky s pásy, 3 sněžné 
skútry, zrekonstruovala střechu na stanici Boží Dar.  

Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 27. 2. 2015 byla výše uvedená dotace na akci  - 
117D011000009 - Informační a komunikační technologie HSČR, o.p.s. přidělena Horské službě ČR, 
o.p.s. s úkolem realizovat akci do konce r. 2015. Akce byla do konce roku 2015 zrealizována v celkové 
výši 40,9 mil. Kč. HS na akci přispěla z vlastních zdrojů částkou 5,9 mil. Kč.   

Počet zásahů 

V roce 2015 měla Horská služba rekordní počet zásahu na českých horách. 

rok celkem RZP/RLP LZS KPR exit hledačka km čas 

2012 7 337 1 770 155 12 20 136 3 807   361 

2013 8 145 2 133 161 23 30 134 3 511   300 

2014 6 513 1 675 149 34 32   96 4 365   260 

2015 8 751 2 383 194 33 36 108 3 808   298 

RZP/RLP - Rychlá zdravotnická pomoc / Rychlá lékařská pomoc;  LZS  - Letecká záchranná služba; 
KPR - Kardiopulmonální resuscitace 

Nepřetržité telefonní číslo +420 1210 se v horských oblastech velmi dobře a rychle ujalo. 
HS spolupracuje se ZZS (zdravotní záchrannou službou) jako firstresponder. Na základě přijaté výzvy 
ať již od zraněné osoby (přímé volání), sportovního areálu, zdravotní záchranné služby, Policie ČR 
a dalších HS zajistí lokalizaci zraněného, prvotní ošetření a informování dispečera ZZS. Dispečer ZZS 
dle charakteru zranění a lokality zásahu vyhodnotí situaci a zajistí dojezd RZS (rychlé záchranné 
služby) nebo LZS (letecké záchranné služby) na předem domluvené místo. V případně dobrého počasí 
a špatně dostupného terénu je raněný transportován v podvěsu vrtulníkem LZS. 

Níže uvedený graf představuje kolik výzev a od koho HS obdržela za sledované období 

 

V rámci IOP – Národní podpora cestovního ruchu realizovala Horská služba v roce 2014 - 2015 projekt 
S Jetíkem po českých horách.  Projekt byl zaměřen na rodiny s dětmi. Byl realizován ve všech sedmi 
horských oblastech, ve kterých HS působí. Primárně se zaměřoval na prezentaci nejdůležitějších 
předností jednotlivých horských oblastí s důrazem na bezpečnost návštěvníků hor a ochranu přírody. 
Zábavnou soutěžní formou zaměřenou převážně na mladou generaci nenásilně do podvědomí 

Zdravotní ZS 
2 252 

Policie ČR 
217 

Hasičský ZS 
174 

Sportovní areály 
10 020 

Přímé volání 
10 021 

Ostatní 
6 661 

Přehled výzev  2012 - 2015 

Zdravotní ZS

Policie ČR

Hasičský ZS

Sportovní areály

Přímé volání

Ostatní
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vštěpovala jak se chovat na horách a v přírodě. Projekt obsahoval řadu prezentačních a propagačních 
aktivit na mezinárodní, národní, regionální úrovni. 

Na úspěšný projekt navázala HS svůj vlastní projekt České hory. České hory jsou soutěžní akcí 
pro turisty všech věkových kategorií, pro všechny, kteří rádi putují po české krajině a objevují nová 
místa v českých pohořích. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má chytrý mobilní telefon. 
Po nainstalování mobilní aplikace si jednoduše zřídí svůj herní profil a může začít stopovat. Přitom 
se učí základy první pomoci, jak se chovat na horách, v národních parcích a rezervacích. 

 Vytvoření krizového scénáře pro případ ohrožení cestovního ruchu v ČR 

Cílem této aktivity je vytvoření strategie zachování ekonomického potenciálu a přínosů cestovního 
ruchu v ČR, která by identifikovala možné hrozby poklesu konkurenceschopnosti a návštěvnosti ČR, 
identifikovala nástroje na podporu návštěvnosti, úpravu produktů, případně vyhledávání nových 
zdrojových trhů. Realizace této aktivity byla zařazena do Akčního plánu na roky 2015 – 2016. 

 Spolupráce na projektech a aktivitách v oblasti bezpečnosti v CR 

V rámci této oblasti intervence lze uvést některé aktivity MV v rámci pořádání významných 
mezinárodních sportovních akcí, na jejichž bezpečnostním zajištění se podílela Policie ČR – jedná 
se např. o mistrovství Evropy ve fotbale do 21 let (opatření probíhalo na stadionech v Praze, Olomouci 
a Uherském Hradišti, policejní opatření bylo realizováno během 16 zápasů, zajištěny byly 4 osoby) 
či mistrovství světa v ledním hokeji (opatření probíhalo na stadionech v Praze a Ostravě, policejní 
opatření bylo realizováno během 64 zápasů, zajištěno bylo 104 osob, z toho 64 cizinců, zápasů 
se celkem účastnilo více než 700 tisíc osob). 

MV také dlouhodobě spolupracuje s židovskými institucemi na zajištění bezpečnosti židovských objektů 
v ČR, které jsou významnou turistickou atrakcí.  

V březnu 2016 bude podepsáno memorandum mezi MV, Policejním prezidiem, Magistrátem hl. m. 
Prahy a židovskými institucemi o spolupráci při zajišťování bezpečnosti židovských institucí jakožto 
měkkých cílů. 

Závěr průběhu implementace PO 4: 

 Lze konstatovat, že většina aktivit PO 4 je průběžně plněna. 

 S ohledem na pokles alokace na podporu cestovního ruchu je třeba dále rozvíjet spolupráci 
subjektů implementujících politiku cestovního ruchu a koordinaci realizovaných aktivit.  

 Podpořit zapojení ČR a subjektů cestovního ruchu z ČR do realizace mezinárodních projektů. 

 Dále pokračovat v rozvoji a zkvalitnění statistických dat o výkonnosti cestovního ruchu a současně 
i rozvoj Satelitního účtu cestovního ruchu.  

 Podpořit realizaci aplikovaných výzkumů a implementaci zjištěných výstupů do praxe. 

 Podpořit pořádání konferenčních akcí v ČR a přispět nejen ke zviditelnění ČR i výměně příkladů 
dobré praxe mezi účastníky. 

 Další rozvoj aktivit v oblasti bezpečnosti návštěvníků včetně zabezpečení podpory činnosti 
a akceschopnosti Horské služby ČR. 

 Dokončit zpracování strategie zabezpečení potenciálu a ekonomických přínosů cestovního ruchu 
(scénář pro případ ohrožení cestovního ruchu v ČR). 
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4 Alokace na podporu cestovního ruchu vynaložená z veřejných 
rozpočtů 

Poznámka: 

MMR oslovilo s žádostí o spolupráci v oblasti poskytnutí podkladů pro zpracování zprávy garanty 
a realizátory jednotlivých dílčích opatření Koncepce. Avšak vzhledem k tomu, že ve sledovaném 
období nedošlo k realizaci projektů vztahujících se k novému programovému období, řada aktivit byla 
realizována v rámci běžené činnosti daných subjektů a s ohledem na strukturu, rozsah a podrobnosti 
obdržených dat, nelze stanovit přesnou výši alokace na podporu cestovního ruchu v ČR vynaložené 
v letech 2014 – 2015. 

MMR bude i nadále usilovat o zpřesnění výše alokace na podporu cestovního ruchu a její využití 
pro zpracování zprávy za roky 2016 – 2017. 

Výše podpory cestovního ruchu a souvisejících aktivit vyplacená ze státního rozpočtu 

Resort Podporované aktivity 2014 2015 

MMR MMR Celkem 576 043 661 612 737 036 

 CzechTourism 380 306 340 359 514 776 

 Národní program podpory 50 106 676 71 806 592 

 HS ČR - investiční dotace 15 000 000 15 000 000 

 HS ČR - digitální radiosíť 0 35 000 000 

 HS ČR - podpora NNO - provozní dotace 109 440 683 114 800 000 

 KČT - podpora NNO 7 600 000 7 700 000 

 NNO v CR - podpora NNO 7 355 642 1 615 000 

 Odborné úkoly a příspěvky v MO 6 234 320 7 300 668 

MD (SFDI) MD Celkem 73 600 000 152 000 000 

 výstavba a údržba cyklostezek 73 600 000 152 000 000 

MK MK Celkem 506 000 000 544 500 000 

 záchrana památek využívaných pro CR 506 000 000 544 500 000 

Celkem  1 155 643 661 1 309 237 036 

Výše podpory cestovního ruchu a souvisejících aktivit vyplacená z prostředků krajů 

Druh výdaje 2015 

podpora destinačních společností 201 433 266 

podpora certifikace regionálních produktů 5 040 000 

podpora vzdělávání subjektů CR 258 670 

podpora TIC 6 692 164 

podpora základní a doprovodné infrastruktury 74 715 739 

rozvoj, vybavenost a znační turistických trast 60 267 846 

podpora cyklo / ski busů 5 607 730 

podpora lyžařských běžeckých tras 7 364 757 

podpora KČT 5 351 000 

další výdaje na podporu CR* 101 644 918 

Celkem 468 376 089 

* další výdaje se týkaly podpory vybraných investičních akcí, realizace vybraných marketingových aktivit 
a podpory konkrétních eventů. 
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Z obdržených podkladů při krajském srovnání v roce 2015 vyplývá, že největší objem podpory 
cestovního ruchu byl vynaložen v Hlavním městě Praze (209,3 mil. Kč). Při porovnání krajů bez HMP 
lze konstatovat, že nejvyšší alokace na podporu cestovního ruchu v roce 2015 byla vynaložena 
v Moravskoslezském (39,5 mil. Kč), v Ústeckém (31,7 mil. Kč) a Jihočeském kraji (28,3 mil. Kč). 
Naopak nejmenší objem alokace na podporu cestovního ruchu byl vynaložen v Libereckém (8,7 mil. Kč) 
a ve Středočeském kraji (8,6 mil. Kč). 

Zpráva o plnění Koncepce cestovního ruchu 2014 – 2020 za roky 2016 – 2017 bude zpracována 
do 30. 6. 2018. 
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5 Přílohy 

5.1 ESIF 

I přesto, že cestovní ruch (jako téma) je pro období 2014+ nepodporovatelnou aktivitou, dílčí operační 
programy financované z Evropských strukturálních a investičních fondů obsahují aktivity, které budou 
mít synergický dopad na rozvoj cestovního ruchu jako např.: 

- Integrovaný regionální operační program (MMR) 

 Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 Podpora cyklodopravy 

- Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním 
značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava.  

- Výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, 
např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy.  

- Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, 
úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení.  

- Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby 
u cyklostezek a cyklotras.  

- Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol 
a za službami. 

 Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

 Revitalizace souboru vybraných památek 

- památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, 
- památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii 

kultura, 
- národních kulturních památek k 1. 1. 2014, 
- památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek 

k 1. 1. 2014 (Indikativní seznam NKP). 

 Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění 

- zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, 
- restaurování sbírkových a knihovních fondů, 
- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, 
- odstraňování přístupových bariér, 
- digitalizace sbírek a knihovních fondů (pouze jako součást komplexnějších projektů), 
- zabezpečení a osvětlení objektů, 
- rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, 
- modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického 

a technologického zázemí. 

- Program rozvoje venkova (MZe) 

o Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti 

- 6.4.2 Podpora agroturistiky 

- Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky 
vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst 
i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem 
a využití venkovských brownfields.  
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- Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO) 

 Indikativní výčet podporovaných aktivit 

- Realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 5 let) a rozvojových 
podniků prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (úvěry, záruky za bankovní 
úvěry, rizikový kapitál) a dotací v případě začínajících mikropodniků, 

- poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající podniky 
v nemetropolitních, zejména periferních regionech (např. prostřednictvím 
podnikatelských inkubátorů). 

- Operační programy přeshraniční spolupráce 

CR – Polsko 

 PO: 2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 
- Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití 

pro udržitelný rozvoj společného pohraničí 
- Podpora využití nehmotného kulturního dědictví 
- Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního 

a přírodního dědictví příhraničního regionu 
- Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití 

přírodních a kulturních zdrojů. 
- Studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů 

Bavorsko – ČR 

 PO: 2. Udržitelné využití přírodních a kulturních zdrojů 
- Obnova předmětů přírodního a kulturního bohatství, zachování a podpora 

nehmotného kulturního dědictví, dokumentace kulturně historického dědictví, 
koordinace koncepčních dokumentů 

- Realizace přeshraničních iniciativ v oblasti marketingu (prezentace, mobilní 
aplikace, tematické kampaně) 

- Zpřístupnění území – naučné stezky, cyklostezky 
- Strategické kooperace v oblasti ochrany přírody a krajiny 
- Opatření v oblasti zelené infrastruktury 
- Projekty v oblasti druhové ochrany a ochrany biotopů 

Rakousko – ČR 

 PO: 2. Životní prostředí a zdroje 
- Ochrana, rozvoj, využití a propagace kulturního a přírodního dědictví 
- Koordinace koncepčních dokumentů 
- Podpora pokročilé turistické infrastruktury a zpřístupnění kulturního a přírodního 

dědictví 
- Podpora a ochrana biologické rozmanitosti a půdy a ekologických infrastruktur 
- Podpora eko-inovací v oblasti energetické efektivnosti a odpadového hospodářství 

Slovensko – ČR 

 PO: 2: Kvalitní životní prostředí 
- Zlepšení stavu objektů přírodního a kulturního dědictví 
- Zvýšení dostupnosti lokalit s přírodními a kulturními památkami 
- Podpora činností umožňujících vytvoření komplexních produktů 
- Rozvoj cyklostezek 
- Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví 
- Péče o významná přírodní území, společné plány ochrany,  
- Výzkumné činnosti zaměřené na ochranu přírody 
- Budování ekostabilizačních prvků v území 
- Odstraňování důsledků eroze půdy, kultivace půdy atd. 

Sasko – ČR 

 PO: 2. Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 
- Posilování výkonnosti infrastruktury cestovního ruchu, kooperace na rozvoji 

turistické infrastruktury: investice do turistické a kulturní infrastruktury, propojení 
turistických zařízení 
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- Společný marketing a vývoj produktů 
- Ochrana, propagace a rozvoj kulturního a přírodního dědictví 
- Lepší přístupnost regionu 
- Společný management péče o krajinu, podpora aktivit na zlepšení kvality vod 

Program Oprávněný žadatel 

ČR - PL orgány veřejné správy a jejich svazky a sdružení, organizace zřizované 
a zakládané orgány veřejné správy, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, 
hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, asociace a sdružení působící 
v oblasti cestovního ruchu, církve a náboženské spolky, nestátní neziskové 
organizace, Evropské seskupení pro územní spolupráci. 

SR – ČR veřejnoprávní, neziskové organizace nebo i v některých případech podnikatelské 
subjekty 

AT – ČR veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace, ve vybrané investiční prioritě 
i podnikatelé 

BAV - ČR veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace, ve vybrané investiční prioritě 
i SMEs 

SAS - ČR  orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace 

 vzdělávací instituce 

 nestátní neziskové organizace 

 hospodářské a profesní svazy v rámci prioritních os 2, 3 a 4 

 evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) 

 podnikatelské subjekty v rámci prioritní osy 3 

 

- Operační program Zaměstnanost (MPSV) 

 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, mladších, nízkokvalifikovaných 
a znevýhodněných 

o Indikativní výčet podporovaných aktivit 

- Zprostředkování zaměstnání 
- Rekvalifikace 
- Rozvoj základních kompetencí 
- Podpora vytváření nových pracovních míst 

 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační 
úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce 

o Indikativní výčet podporovaných aktivit 

- Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, 
zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího 
profesního vzdělávání OSVČ; 

- Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy 
podnikových lektorů a instruktorů; 

- Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení 
a rozvoje lidských zdrojů v podnicích; 

- Podpora sdružování malých a středních podniků za účelem vzdělávání 
(např. formou vzdělávacích klastrů); 

- Podpora odborné praxe a stáží v podnicích 

 Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání 

o Indikativní výčet podporovaných aktivit 

- Tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího 
vzdělávání, zaměřených především na chybějící systémovou podporu 
dalšího vzdělávání, provazování systémů uznávání výsledků neformálního 
vzdělávání a informálního učení, finanční podporu pro účast v dalším 
profesním vzdělávání, zavádění prvků kvality do vzdělávacího procesu;  
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- Tvorba a kontinuální provádění systému krátkodobých, střednědobých 
a dlouhodobých analýz a prognóz kvalifikačních potřeb na trhu práce, 
produkce konkrétních informačních produktů dle potřeb jednotlivých 
uživatelů; 

- Realizace systémového kariérového poradenství v celoživotní perspektivě, 
zejména na základě profilace uchazečů dle vzdálenosti od trhu práce, 
včetně informačních a poradenských systémů podporujících volbu 
povolání, vyhledávání zaměstnání s cílem dosažení souladu mezi 
požadavky trhu práce a kvalifikací nabízené pracovní síly, podpory nástrojů 
pro párování potřeb trhu práce a nabízené pracovní síly. 

- Operační program Rybářství (MZe) 

 Diverzifikace akvakultury 

- h) diverzifikaci příjmů pocházejících z podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje 

doplňkových aktivit 

5.2 Evropské iniciativy 
Kromě ESIF je možné na podporu cestovního ruchu čerpat finanční prostředky i prostřednictvím 
přímých iniciativ EU. Zájemci o podporu z Evropských iniciativ musí sledovat webové stránky EU, 
případně DG Growth (Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs) za účelem získání 
informací k nastavení programů a připravovaných výzvách. 

http://ec.europa.eu/growth/ 

http://ec.europa.eu/growth/tourism-funding-guide  

Níže je uveden výčet dostupných možností podpory aktivit souvisejících s cestovním ruchem: 

- Central Europe 2020 (CE 2020) 

 Zaměření programu: 

 Zajištění rovnováhy mezi ochranou, využitím kulturního dědictví a udržitelným rozvojem 
regionů 

 Zvýšení kapacit pro ochranu a udržitelné využívání přírodního i kulturního dědictví a zdrojů. 

 Oprávnění žadatelé: 

 Dle výzev: subjekty soukromého i veřejného sektoru 

- Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME) 

 Zaměření programu: 

 Zvýšení návštěvnosti v období nízké a střední sezóny  

 Diverzifikace Evropské nabídky turistických produktů 

 Zvyšování kvality služeb Evropského cestovního ruchu, udržitelnost, přístupnost, 
kvalifikace, inovace 

 Zvyšování socio-ekonomických dopadů cestního ruchu 

 Zviditelnění Evropy a regionů jako turistické destinace 

 Oprávnění žadatelé: 

 Upraveno dle výzev: SMEs / všechny právnické osoby / podnikatelé 

- European Destinations of Excellence (EDEN) 

 Propagace udržitelných destinací cestovního ruchu 

 Objevení dosud méně známých a málo navštěvovaných destinací (podpora socio-
ekonomických dopadů na region) 

 Pro rok 2014 zaměření: Lokální gastronomie a cestovní ruch (festivaly zaměřené na regionální 
potraviny, propagace tradičních trhů a výrobních postupů – recepty, soutěže, atd.) 

http://ec.europa.eu/growth/
http://ec.europa.eu/growth/tourism-funding-guide
http://ec.europa.eu/growth/tourism-funding-guide
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- EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) 

 Zaměření programu: 

 Podpora mobility na trhu práce 

 Vývoj cílených programů mobility, které jsou potenciálně vhodné pro vyplnění volných 
pracovních míst v odvětví, jako je cestovní ruch, který je charakteristický sezónní práce. 

 Oprávněný žadatel: 

 Dle výzev: instituce dalšího vzdělávání / veřejné instituce trhu práce / sociální partneři / 
experti / žadatelé o zaměstnání / podnikatelé / mikro a malé podniky / sociální podniky 

- LIFE 

 Zaměření programu: 

 Finanční nástroj na podporu projektů v oblasti životního prostředí a ochrany přírody napříč 
EU 

 Podprogram na podporu ŽP: ŽP a efektivní využívání zdrojů, Příroda a biodiverzita, Řízení 
ochrany ŽP a informovanost 

 Podprogram na podporu přizpůsobení se změně klimatu: Zmírnění změny klimatu, 
Přizpůsobení se změny klimatu, Řízení ochrany změny klimatu a informovanost 

 Oprávněný žadatel: 

 Všechny právnické osoby 

- Horizon 2020 

 Rámcový program EU na podporu výzkumu a inovací 

 Podporogramy: 

 Excellent Science – MSCA – kariérní rozvoj a výcvik výzkumných pracovníků 

 Industrial Leadership – LEIT – konkurenceschopnost kulturních a kreativních 
odvětví. 

 Societal Challenges – Reflective – zaměření na paměti, identitu, toleranci a kulturní 
dědictví 

 SME instrument – podpora inovativních produktů, služeb a procesů 

o Oprávnění žadatelé 

 Fyzické a právnické osoby, SMEs,  

- Creative Europe Programme 

 Zaměření programu: 

 Pomoc kulturním a kreativním organizacím působit mezinárodně, zajištění oběhu kulturních 
děl a mobility pracovníků v kultuře. 

 Oprávnění žadatelé: 

 Dle výzev: všechny právnické osoby v sektoru kultury a kreativního průmyslu / sítě / města 

- Erasmus + 

 Zaměření: 

 Podpořit rozvoj dovedností a zaměstnatelnosti, modernizace výcviku a vzdělávání 
pracovníků. 

 Zapojené programy: 

o the Lifelong Learning Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius and 
Grundtvig)  

o  Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink and the programme for cooperation with 
industrialised countries  
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 Oprávněný žadatel: 

 Dle výzev: univerzity a instituce vyššího vzdělávání / všechny právnické osoby v oblasti trhu 
práce, výcviku a vzdělávání / všechny právnické osoby / všechny právnické osoby v oblasti 
sportu 

Další programy EU aplikovatelné v ČR 

- Interreg - Danube Transnational Programme 

 Podpora ekonomické, sociální a teritoriální spolupráce v rámci Podunajského regionu 

 Zaměření: 

 Podporovat udržitelné užívání přírodního a kulturního dědictví a zdrojů. Posílení 
vzájemných a integrovaných přístupů ochrany a rozvoje diverzity přírodního a kulturního 
dědictví. 

 Podpora rozvoje ekologicky šetrných a bezpečných dopravních systémů, vyvážená 
dostupnost městských a venkovských oblastí. 

 Oprávněný žadatel: 

 Veřejné instituce (místní, regionální, národní) / mezinárodní instituce / soukromé subjekty 
(včetně podnikatelských subjketů) 

 


