II.
Předkládací zpráva
Prováděcí dokument ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na
období 2007 – 2013 (dále jen „Koncepce“) je předkládán v souvislosti s plněním
nelegislativního úkolu Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 726/07 a na základě usnesení
vlády č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007, kterým vláda ČR uložila 1. místopředsedovi vlády a
ministrovi pro místní rozvoj předložit do 30. června 2008 jeho návrh, který bude obsahovat
termíny a odpovědnost jednotlivých subjektů za plnění jednotlivých opatření Koncepce.
Prováděcí dokument ke Koncepci představuje akční plán, ve kterém jsou ve střednědobém
horizontu popsány konkrétní nástroje k dosažení realizace schválených záměrů Koncepce.
Cílem zpracování Prováděcího dokumentu je rozpracování a další konkretizace schválených
aktivit Koncepce.
V příloze výše uvedeného usnesení vlády ČR je uvedena tabulka s rozdělením odpovědností
subjektů za plnění opatření Koncepce. Toto rozdělení je však velmi rámcové a nezahrnuje
odpovědnosti za konkrétní aktivity Koncepce. Cílem zpracování Prováděcího dokumentu je
proto rozpracování a další konkretizace aktivit, ke kterým jsou následně stanoveny konkrétní
nástroje nutné pro jejich realizaci, určen způsob realizace a doba realizace včetně stanovení
realizátora, který bude zodpovědný za plnění dané aktivity.
Součástí Prováděcího dokumentu jsou i finanční tabulky operačních programů, ze kterých je
v období let 2007 – 2013 možné cestovní ruch podporovat a které jsou tedy jedním z hlavních
nástrojů realizace Koncepce. Na realizaci jednotlivých aktivit Koncepce budou rovněž
použity finanční prostředky MMR, dalších resortů, Českého statistického úřadu, krajů, měst a
obcí a soukromé zdroje. Tyto zdroje však nelze v dlouhodobém horizontu vyčíslit, a proto
nejsou součástí finančních tabulek.
Implementace Prováděcího dokumentu ke Koncepci bude realizována prostřednictvím
nástrojů v něm uvedených (Operační programy EU, rozpočty jednotlivých orgánů státní
správy a samosprávy atd.). Ze schválení Prováděcího dokumentu ke Koncepci nevyplynou
žádné další finanční nároky na státní rozpočet České republiky.
Ministerstvo pro místní rozvoj vycházelo při zpracování Prováděcího dokumentu ke Koncepci
z podkladových materiálů, které byly poskytnuty jednotlivými garanty plnění opatření
Koncepce dle usnesení vlády č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007 (25 subjektů – ministerstva,
ČSÚ, kraje) a dále z podkladových informací, které byly poskytnuty potencionálními
realizátory jednotlivých aktivit Koncepce (bylo osloveno celkem 18 profesních sdružení a
asociací, akademická obec atd.).
Vyhodnocování naplnění Prováděcího dokumentu bude probíhat prostřednictvím
pravidelných zpráv o realizaci Koncepce, které budou předkládány dle usnesení vlády ČR
č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007 ke Koncepci do 30. června každého druhého kalendářního
roku, počínaje rokem 2009.

