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2. Úvod 
Zpracování Prováděcího dokumentu  vychází z usnesení č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007, 
kterým vláda ČR schválila Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na 
období 2007 – 2013 (dále jen „Koncepce“). 
Schválením Koncepce jako střednědobého strategického dokumentu 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 obecný rámec, ve kterém jsou stanoveny základní rozvojové směry, 
které by měly být v období do roku 2013 podpořeny. Součástí usnesení vlády ČR ke 
Koncepci je v příloze tabulka s rozdělením odpovědností subjektů za plnění opatření 
Koncepce. Toto rozdělení je však velmi rámcové a nezahrnuje odpovědnosti za konkrétní 
aktivity a záměry Koncepce. Cílem zpracování Prováděcího dokumentu je proto rozpracování 
a další konkretizace aktivit Koncepce. 

3. Východiska pro zpracování Prováděcího dokumentu  
Východiskem pro zpracování Prováděcího dokumentu je vlastní schválená Koncepce, ve 
které jsou stanoveny základní priority, které jsou rozpracovány do jednotlivých opatření, za 
jejichž realizaci mají zodpovědnost příslušní garanti. Tato opatření vždy zahrnují několik 
různých aktivit, které nejsou v Koncepci dále rozpracovány. Rozpracování a další 
konkretizace jednotlivých aktivit je proto součástí Prováděcího dokumentu, ve kterém jsou 
k těmto aktivitám stanoveny nástroje, způsob a doba realizace včetně určení realizátora, který 
bude zodpovědný za plnění dané aktivity. Vzhledem k obtížnosti vyčíslení finančních nároků 
podle jednotlivých aktivit je Prováděcí dokument doplněn pouze finančními tabulkami 
Operačních  programů relevantních pro oblast cestovního ruchu. Na realizaci jednotlivých 
aktivit Koncepce budou rovněž použity finanční prostředky MMR, dalších resortů, Českého 
statistického úřadu, krajů, měst a obcí a soukromé zdroje. Tyto  finanční prostředky však 
nelze v dlouhodobém horizontu přesně vyčíslit, a tak nejsou ve finančních tabulkách 
zahrnuty. 
Aktivity Koncepce představují rozsáhlé spektrum záměrů a tak je nutné při jejich realizaci 
rovněž vycházet z celé řady dalších strategických materiálů, které ovlivňují odvětví 
cestovního ruchu s různých hledisek.  
Realizace aktivit rovněž vyžaduje úzkou spolupráci s celou řadou subjektů působících 
v oblasti cestovního ruchu, zahrnující zástupce veřejné správy, profesních sdružení, nestátních 
neziskových organizací, akademické obce a podnikatelů.   
Prováděcí dokument ke Koncepci představuje akční plán, ve kterém jsou ve střednědobém 
horizontu popsány konkrétní nástroje toho jak dosáhnout realizaci schválených záměrů 
Koncepce. 

Priority a opatření Koncepce  
Priorita 1: Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů cestovního ruchu 

• Opatření 1: Tvorba nosných národních a nadnárodních produktů cestovního ruchu  

• Opatření 2: Tvorba specifických regionálních produktů cestovního ruchu  

Priorita 2: Rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury a služeb cestovního ruchu  

• Opatření 1: Rekonstrukce a výstavba kvalitní základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu  

• Opatření 2: Rekonstrukce kulturně-historických památek a zachování přírodních 
lokalit využívaných pro cestovní ruch s důrazem na jejich sekundární využití 

• Opatření 3: Zkvalitňování služeb cestovního ruchu 
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• Opatření 4: Vytváření podmínek pro realizaci šetrných forem cestovního ruchu  
Priorita 3: Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů 

• Opatření 1: Marketing (propagace) cestovního ruchu na mezinárodní, národní a 
regionální úrovni 

• Opatření 2: Zkvalitnění statistiky a informací o cestovním ruchu  

• Opatření 3: Zkvalitňování vzdělávání a přípravy lidských zdrojů v cestovním 
ruchu, podpora výzkumu, vývoje a inovací v cestovním ruchu 

Priorita 4: Vytváření organizační struktury cestovního ruchu 

• Opatření 1: Zakládání a činnost organizací cestovního ruchu na regionální a 
oblastní úrovni 

• Opatření 2: Činnost turistických informačních center  
• Opatření 3: Spolupráce mezi veřejným a podnikatelským sektorem, neziskovými 

organizacemi a profesními a zájmovými sdruženími v cestovním ruchu 
• Opatření 4: Krizový management a zkvalitnění fungování správních orgánů 

v oblasti cestovního ruchu v ČR 

4. Zpracování Prováděcího dokumentu 
Ministerstvo pro místní rozvoj při zpracování Prováděcího dokumentu vycházelo z informací 
získaných z tabulek na jejichž vyplnění se podílely tyto subjekty: 

Ústřední orgány 
státní správy 

MPSV; MŽP; MŠMT; MPO; MV; MK; MZV; MZe;MZ a ČSÚ 

G
ar

an
ti

 

Orgány 
samosprávy  

Kraje: Středočeský, Pardubický, Královehradecký, Liberecký, Ústecký, 
Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, 
Jihomoravský, Vysočina a Hlavní město Praha 

Ostatní subjekty Komise rady asociace krajů pro cestovní ruch; Asociace turistických regionů ČR; 
Svaz měst a obcí ČR; Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR; Svaz venkovské 
turistiky; Sdružení lázeňských míst; Svaz léčebných lázní ČR; Kempy a chatové 
osady ČR; Svaz provozovatelů lanovek a vleků ČR; Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska; Asociace turistických informačních center; Klub českých 
turistů; Horská služba; Asociace cestovních kanceláří ČR; Asociace  českých 
cestovních kanceláří a agentur; Asociace hotelu a restaurací; Horská služba ČR; 
Vysoká škola ekonomická Praha;  Vysoká škola hotelová; Vysoká škola cestovního 
ruchu, hotelnictví a lázeňství;Vysoká škola obchodní apod. 
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5. Přehled plnění opatření Koncepce 
Priorita 1 – Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů cestovního ruchu 

Garant 
Opatření 1.1 - Tvorba nosných národních a nadnárodních produktů cestovního ruchu MMR ve spol. s 

MK, MŽP, MZ a kraji 

Aktivity Nástroje   Způsob realizace Termín 
realizace Realizátor 

Vytvoření dlouhodobé Strategie vytváření systému 
produktů cestovního ruchu. 

Rozpočet MMR; 
Pracovní skupina k vytvoření 
Strategie;  
Konzultace s odbornou a profesní 
veřejností.  

Ve spolupráci s vytvořenou pracovní 
skupinou bude MMR vypracována nová 
dlouhodobá Strategie vytváření 
produktů cestovního ruchu.  

2009 MMR a 
CzechTourism ve 
spolupráci 
s odbornou a 
profesní veřejností 
 
 

Tvorba produktů zaměřených na nabídku 
nejvýznamnějších historických měst ČR s důrazem 
na jejich společnou propagaci. 

Rozpočet CzechTourism; 
IOP, Priorita 4, aktivity e) a d); 
Komplementárně  ROPy. 

Realizace konkrétních projektů 
zaměřených na vytváření těchto 
tématických produktů cestovního ruchu 
a jejich efektivní následná propagace 
zejména na zahraničních trzích.  

Průběžně CzechTourism ve 
spolupráci s kraji a 
konkrétními 
realizátory projektů 

Tvorba produktů lázeňského cestovního ruchu a 
wellness pobytů. 

Strategie rozvoje lázeňských míst 
(vytvořená Českým inspektorátem 
lázní a zřídel v roce 2010) 
Rozpočet CzechTourism;  
IOP, Priorita 4, aktivity e) a d); 
Komplementárně ROPy; 
Příslušná legislativní opatření 
(Zákon č.164/2001 Sb., o 
přírodních léčivých zdrojích…; vyhl. 
č.423/2001 Sb., kterou se stanoví 
způsob a rozsah hodnocení 
přírodních léčivých zdrojů….). 

Realizace konkrétních projektů 
zaměřených na  vytváření těchto 
tématických produktů cestovního ruchu 
a jejich efektivní následná propagace 
zejména na zahraničních trzích.  
 

Průběžně 
 
 
 

CzechTourism ve 
spolupráci s MZd, 
kraji a konkrétními 
realizátory projektů  
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Tvorba produktů zaměřených na kongresový 
cestovní ruch. 

Strategie  kongresového a 
incentivního turismu (vytvořená 
CzechTourism do roku 2012); 
Rozpočet CzechTourism  
IOP, Priorita 4, aktivity e) a d); 
Komplementárně ROPy. 

Realizace konkrétních projektů 
zaměřených na  vytváření těchto 
tématických produktů cestovního ruchu 
a jejich efektivní následná propagace 
zejména na zahraničních trzích. 
 

Průběžně 
 

CzechTourism ve 
spolupráci s kraji a 
konkrétními 
realizátory projektů 
 

Tvorba produktů využívajících přírodní potenciál s 
ohledem na limity a regulativy v územích 
vyžadujících zvláštní ochranu (CHKO, NP, MCHÚ, 
apod.). 

Rozpočet CzechTourism;  
Rozpočty správ chráněných 
krajinných oblastí; 
IOP, Priorita 4, aktivity e) a d); 
Komplementárně ROPy; 
Příslušná legislativní opatření 
v oblasti ochrany krajiny.  
 

Realizace konkrétních projektů 
zaměřených na  vytváření těchto 
tématických produktů cestovního ruchu 
a jejich efektivní následná propagace 
zejména na zahraničních trzích. 
 

 Průběžně 
 

CzechTourism ve 
spolupráci s MŽP, 
kraji , organizacemi 
ochrany krajiny a 
konkrétními 
realizátory projektů 
 

Tvorba produktů  památek UNESCO. Rozpočet CzechTourism; 
IOP, Priorita 4, aktivity e) a d); 
Komplementárně  ROPy. 

Realizace konkrétních projektů 
zaměřených na  vytváření těchto 
tématických produktů cestovního ruchu 
a jejich efektivní následná propagace 
zejména na zahraničních trzích. 

Průběžně CzechTourism ve 
spolupráci s kraji, 
MK a konkrétními 
realizátory projektů 
 

Podpora národních a nových produktů aktivní 
rekreace 

Rozpočet CzechTourism; 
IOP, Priorita 4, aktivity e) a d); 
Komplementárně  ROPy. 

Realizace konkrétních projektů 
zaměřených na  vytváření těchto 
tématických produktů cestovního ruchu 
a jejich efektivní následná propagace 
zejména na zahraničních trzích. 

Průběžně CzechTourism ve 
spolupráci s kraji a 
konkrétními 
realizátory projektů 
 

Garant 
Opatření 1.2 - Tvorba specifických regionálních produktů cestovního ruchu Kraje a MMR ve spolupráci s MZe, 

MD, MŽP, MK a MZd 

Aktivity Nástroje  
Způsob realizace 

 
Termín 

realizace Realizátor 

Tvorba produktů využívajících kulturní dědictví 
regionu (např. folklór, tradiční řemesla). 

Programy rozvoje CR krajů; 
Rozpočty krajů (grantové programy 
a dotace); 

Realizace konkrétních projektů 
zaměřených na vytváření tematických 
produktů (folklór, tradiční řemesla, 

Průběžně  
 
 

Kraje, organizace 
cestovního ruchu 
ve spolupráci 
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Rozpočty organizací cestovního 
ruchu (OCR); 
Rozpočty profesních sdružení; 
Komplementárně rozpočet MK; 
Komplementárně rozpočet MŠMT; 
Regionální operační programy; 
OP přeshraniční spolupráce; 
Program rozvoje venkova 2007 - 
2013, Opatření III 1.3 Podpora 
cestovního ruchu; 
Komplementárně IOP, Priorita 4 
aktivita d).  

lidová kultura atd.) a jejich efektivní  
následná propagace na domácím i 
zahraničním trhu. 
 
 

s MMR, MZe, 
profesními 
sdruženími a  
s konkrétními 
realizátory projektů 
 
 

Tvorba produktů šetrných forem cestovního ruchu 
(např. venkovský cestovní ruch a agroturistika), a 
tedy aktivního zapojení se do ochrany přírody. 

Programy rozvoje CR krajů;  
Rozpočty krajů (grantové programy 
a dotace); 
Rozpočty organizací cestovního 
ruchu (OCR); 
Rozpočty profesních sdružení 
Rozpočty organizací ochrany 
krajiny; 
Komplementárně rozpočet MŽP; 
Komplementárně rozpočet MZe; 
Regionální operační programy; 
Program rozvoje venkova 2007 - 
2013, Opatření III 1.3 Podpora 
cestovního ruchu; 
Komplementárně OP přeshraniční 
spolupráce. 

Realizace konkrétních projektů 
zaměřených na vytváření tematických 
produktů (venkovský CR, agroturistika, 
podpora vzniku geoparků, produkty 
zaměřené na ekologii a environmentální 
osvětu) a jejich efektivní  následná 
propagace na domácím i zahraničním 
trhu. 
 

Průběžně 
 
 
 
 
 

Kraje, organizace 
cestovního ruchu 
ve spolupráci 
s MŽP, MZe, MMR, 
profesními 
sdruženími, 
organizacemi 
ochrany krajiny a 
s konkrétními 
realizátory projektů 
 

Tvorba produktů zaměřených na místně typický druh 

cestovního ruchu. 

Programy rozvoje CR krajů; 
Rozpočty krajů (grantové programy 
a dotace); 
Rozpočty organizací cestovního 
ruchu (OCR); 
Rozpočty profesních sdružení; 
Regionální operační programy; 

Realizace konkrétních projektů 
zaměřených na vytváření tematických 
produktů na místně typický cestovní 
ruch (pivní CR, vinné stezky, atd.) a 
jejich efektivní  následná propagace na 
domácím i zahraničním trhu. 
 

Průběžně 
 
 
 

Kraje, organizace 
cestovního ruchu  
ve spolupráci s  
MMR, MZe, 
 profesními 
sdruženími a 
s konkrétními 
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OP přeshraniční spolupráce; 
Program rozvoje venkova 2007 - 
2013, Opatření III 1.3 Podpora 
cestovního ruchu. 

realizátory projektů 
 

Tvorba zážitkových programů pro návštěvníky. Programy rozvoje CR krajů; 
Rozpočty krajů (grantové programy 
a dotace); 
Rozpočty organizací cestovního 
ruchu (OCR); 
Rozpočty profesních sdružení; 
Rozpočty organizací ochrany 
krajiny; 
Regionální operační programy. 

Realizace konkrétních projektů 
zaměřených na vytváření a tvorbu 
zážitkových programů pro návštěvníky 
(naučné stezky, interaktivní expozice, 
indoor a outdoor aktivity, zábavní parky, 
noční prohlídky atd.) a jejich efektivní  
následná propagace na domácím i 
zahraničním trhu. 
 

Průběžně 
 

Kraje, organizace 
cestovního ruchu 
ve spolupráci 
s MŽP, profesními 
sdruženími, 
organizacemi 
ochrany krajiny a 
s konkrétními 
realizátory projektů 
 

Pěší turistika, cykloturistika, hipoturistika, zimní 
lyžařská turistika a golf při respektování podmínek a 
cílů ochrany přírody a krajiny. 

Programy rozvoje CR krajů; 
Národní strategie cyklistické 
dopravy ČR (MD); 
Rozpočet MD; 
Rozpočty krajů (grantové programy 
a dotace); 
Rozpočet CzechTourism; 
Rozpočty organizací cestovního 
ruchu (OCR); 
Rozpočty profesních organizací 
Regionální operační programy; 
Program rozvoje venkova 2007 - 
2013, Opatření III 1.3 Podpora 
cestovního ruchu; 
OP přeshraniční spolupráce; 
Investiční program pro organizace 
zajišťující záchranu na horách 
během celého ročního období 
(MZd). 

Realizace konkrétních projektů 
zaměřených na vytváření a tvorbu 
produktů. Podpora realizace 
cyklostezek, hipostezek, pěších tras, 
lyžařských tras, golfových hřišť atd. 
Efektivní následná propagace 
vytvořených produktů na domácím a 
zahraničním trhu.  
Při základnách stanovišť Horské služby 
provozování výukových programů první 
pomoci.  
 

Průběžně 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraje, MMR,  MZd, 
organizace 
cestovního ruchu a 
CzechTourism ve 
spolupráci s MZe, 
MD, profesními 
sdruženími a 
konkrétními 
realizátory projektů 
 
 
 
 

Kongresový a incentivní cestovní ruch. Programy rozvoje CR krajů; 
Strategie kongresového a 

Realizace konkrétních projektů 
zaměřených na vytváření a tvorbu 

Průběžně 
 

Kraje, MMR, 
CzechTourism, 
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incentivního turismu (vytvořená 
CzechTourism do roku 2012); 
Rozpočty krajů (grantové programy 
a dotace); 
Rozpočty organizací cestovního 
ruchu (OCR); 
Rozpočet CzechTourism; 
Regionální operační programy; 
Komplementárně IOP, Priorita 4 
aktivita d);  
Komplementárně OP přeshraniční 
spolupráce. 

produktů kongresového a incentivního 
cestovního ruchu a jejich efektivní  
následná propagace na domácím i 
zahraničním trhu. 
 

 organizace 
cestovního ruchu 
ve spolupráci s 
konkrétními 
realizátory projektů 
 
 

Zdravotní cestovní ruch. Programy rozvoje CR krajů; 
Rozpočty krajů; 
Rozpočet CzechTourism; 
Rozpočty zdravotnických a 
lázeňských zařízení; 
Rozpočty profesních organizací. 
 

Realizace konkrétních projektů 
zaměřených na vytváření a tvorbu 
produktů zdravotního cestovního ruchu 
a jejich efektivní  následná propagace 
na domácím i zahraničním trhu. 
 

Průběžně 
 

Kraje, MZd 
CzechTourism, 
organizace 
cestovního ruchu 
ve spolupráci  s 
profesními 
sdruženími, 
zdravotnickými 
zařízeními a 
konkrétními 
realizátory projektů 

Tvorba komplexních produktů vázaných na vodní 

cestovní ruch a cestovní ruch podél vodních toků se 
zaměřením jak na individuální vodní turisty, tak i na 
turisty výletních lodí. 

Programy rozvoje CR krajů; 
Rozpočty krajů (grantové programy 
a dotace); 
Rozpočty organizací cestovního 
ruchu (OCR); 
Rozpočty organizací ochrany 
krajiny; 
Regionální operační programy; 
Komplementárně OP přeshraniční 
spolupráce; 
Harmonogram rozvoje dopravní 
infrastruktury - podkladový 

Realizace konkrétních projektů 
zaměřených na vytváření a tvorbu 
produktů vázaných na vodní cestovní 
ruch a jejich efektivní  následná 
propagace na domácím i zahraničním 
trhu. 
 
Výstavba infrastruktury vodních cest a 
jejích součástí k podpoře rozvoje 
turistické, rekreační a sportovní plavby 
(např. Labsko-vltavská vodní cesta, 
Morava vč. Baťova kanálu včetně 

Průběžně Kraje, MD, MŽP 
CzechTourism, 
organizace 
cestovního ruchu, 
Ředitelství vodních 
cest ve spolupráci 
s profesními 
sdruženími, 
organizacemi 
ochrany krajiny  a 
konkrétními 
realizátory projektů 
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dokument k Operačnímu programu 
Doprava (MD). 

vodních a naučných stezek v CHKO). 

Tvorba produktů podporujících volnočasové aktivity 
návštěvníků. 

Programy rozvoje CR  krajů; 
Rozpočty krajů (grantové programy 
a dotace); 
Rozpočty organizací cestovního 
ruchu (OCR); 
Rozpočty profesních organizací; 
Regionální operační programy; 
Program rozvoje venkova 2007 - 
2013, Opatření III 1.3 Podpora 
cestovního ruchu;  
Komplementárně OP přeshraniční 
spolupráce. 

Realizace konkrétních projektů 
zaměřených na vytváření a tvorbu 
produktů podporujících volnočasové 
aktivity cestovního ruch a jejich 
efektivní  následná propagace na 
domácím i zahraničním trhu. 

Průběžně Kraje, ve 
spolupráci s MMR, 
MZe, organizacemi 
cestovního ruchu, 
profesními 
sdruženími a 
konkrétními 
realizátory projektů  
 

Podpora spolupráce při tvorbě přeshraničních 
projektů v cestovním ruchu v rámci euroregionů. 

OP přeshraniční spolupráce; 
Aktivity krajů, měst a obcí v oblasti 
mezinárodní spolupráce 
cestovního ruchu;  
Činnosti pracovních  skupin 
přeshraniční spolupráce (Česko-
Slovenská pracovní skupina pro 
cestovní ruchu při Česko-
Slovenské mezivládní komisi pro 
přeshraniční spoluprácí; 
Karpatská úmluva atd.).  

Prostřednictvím spolupráce podpora 
aktivit vedoucích k rozvoji cestovního 
ruchu v příhraničních oblastech 
(zejména propojení pěších a stezek a  
cyklostezek, podpora aktivit šetrného 
cestovního ruchu atd.). 
 

Průběžně 
 

MMR a kraje ve 
spolupráci 
s euroregiony a 
konkrétními 
realizátory projektů 
 
 

Tvorba a udržování kvalitních naučných stezek (NP, 
CHKO a další významná území), zejména 
s přihlédnutím k rekreační, naučné i výzkumné 

funkci pro návštěvníky, žáky, studenty z ČR i ze 
zahraničí. 

Programy rozvoje CR krajů; 
Rozpočet MŽP; 
Rozpočty krajů (grantové programy 
a dotace); 
Rozpočty profesních organizací; 
Rozpočty organizací ochrany 
krajiny; 
Regionální operační programy; 
Komplementárně OP přeshraniční 
spolupráce. 

Realizace konkrétních projektů  za 
účelem tvorby a udržování kvalitních 
naučných stezek včetně jejich značení. 
Tvorba konkrétních takto zaměřených  
produktů a jejich následná efektivní 
propagace.  

 
 

průběžně 
 
 
 

Kraje, ve 
spolupráci s MMR, 
MŽP; MZe, 
profesními 
sdruženími, 
organizacemi 
ochrany krajiny a 
konkrétními 
realizátory projektů  
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Tvorba exteriérových geologických expozic „pod 
širým nebem“. 

Programy rozvoje CR krajů; 
Rozpočty krajů (grantové programy 
a dotace); 
Rozpočty profesních organizací; 
Rozpočty organizací ochrany 
krajiny; 
Rozpočty geologických institucí;  
Regionální operační programy; 
Komplementárně OP přeshraniční 
spolupráce. 

Tvorba konkrétních takto zaměřených  
produktů a jejich následná efektivní 
propagace  
Realizace konkrétních projektů za 
účelem tvorby geologických naučných 
stezek; 
Vznik malých geologických parků;  
Vybudování geologických expozic 
v terénu; 
Zapojení turistických tras s geologickou 
tématikou do konkrétní nabídky. 

Průběžně 
 

Kraje, ve 
spolupráci s MMR, 
MŽP; profesními 
sdruženími, 
organizacemi 
ochrany krajiny, 
geologickými 
institucemi  a 
konkrétními 
realizátory projektů 

Tvorba specifických produktů pro domácí cestovní 

ruch (např. projekty pro mládež, rodinnou 
dovolenou, pro seniory, budování příměstských 
rekreačních středisek). 

Programy rozvoje CR krajů; 
Rozpočty krajů (grantové programy 
a dotace); 
Rozpočet CzechTourism;  
Rozpočty profesních organizací; 
Rozpočty organizací ochrany 
krajiny; 
Regionální operační programy; 
Komplementárně OP přeshraniční 
spolupráce; 
Komplementárně IOP, Priorita 4 
aktivita d); e). 

Realizace konkrétních projektů  za 
účelem tvorby produktů na podporu 
domácího cestovního ruchu a jejich 
následná efektivní propagace na 
domácím trhu (např. další zkvalitňování 
projektu Kudy z nudy). 
 

Průběžně 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraje, 
CzechTourism a 
organizace 
cestovního ruchu  
ve spolupráci 
s MMR,    
profesními 
sdruženími, 
organizacemi 
ochrany krajiny a 
konkrétními 
realizátory projektů  
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Priorita 2 - Rozšíření a zkvalitňování infrastruktury a služeb cestovního ruchu  
Garant Opatření 2.1 – Rekonstrukce a budování kvalitní základní a doprovodné infrastruktury cestovního 

ruchu  Kraje ve spolupráci s MMR a MD 

Aktivity Nástroje  Způsob realizace Termín 
realizace Realizátor 

Zvyšování standardu ubytovacích a stravovacích 
zařízení. 

Programy rozvoje CR krajů;  
Rozpočty krajů (grantové programy 
a dotace); 
Rozpočty měst a obcí (grantové 
programy a dotace); 
Rozpočty NNO; 
Regionální operační programy; 
Program rozvoje venkova 2007 - 
2013, Opatření III 1.3 Podpora 
cestovního ruchu;  
OP přeshraniční spolupráce; 
Konzultace a poradenství  
s odbornou a profesní veřejností. 

Tvorba a realizace konkrétních projektů 
s cílem zvýšení standardu ubytovacích 
a stravovacích služeb. 
 
 

Průběžně 
 
 
 

Kraje, města, obce 
ve spolupráci 
s MMR, profesními 
sdruženími a 
konkrétními 
realizátory projektů 
 
 

Modernizace lázeňské infrastruktury a 
doprovodných služeb v nich. 

Programy rozvoje CR krajů;  
Rozpočty krajů (grantové programy 
a dotace); 
Rozpočty měst a obcí se statutem 
lázeňského místa (grantové 
programy a dotace); 
Regionální operační programy; 
Komplementárně OP přeshraniční 
spolupráce; 
Konzultace a poradenství  
s odbornou a profesní veřejností.  

Tvorba a realizace konkrétních projektů 
s cílem  modernizace a rozvoje 
lázeňské infrastruktury. 
 
 

Průběžně 
 
 

Kraje; města a 
obce se statutem 
lázeňského místa  
ve spolupráci  
s MMR, profesními 
sdruženími  a 
konkrétními 
realizátory projektů 
 

Dovybavení nejvýznamnějších zimních středisek a 
center letní rekreace, turisticky atraktivních měst 

Programy rozvoje CR krajů;  
Rozpočty krajů (grantové programy 
a dotace); 

Tvorba a realizace konkrétních projektů 
s cílem  dovybavení doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu. 

Průběžně  
 
 

Kraje, města, obce, 
ve spolupráci  
s MMR, profesními 
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sportovně-rekreační infrastrukturou. Rozpočty měst a obcí se statutem 
lázeňského místa (grantové 
programy a dotace); 
Regionální operační programy;  
Program rozvoje venkova 2007 - 
2013, Opatření III 1.3 Podpora 
cestovního ruchu;  
OP přeshraniční spolupráce; 
Konzultace a poradenství  
s odbornou a profesní veřejností. 

 
 
 

sdruženími a 
konkrétními 
realizátory projektů 
 
 
 

Zkvalitňování dopravní dostupnosti turistických 
regionů a oblastí (včetně dopravy v klidu). 

Dopravní politika ČR na léta 2005 
– 2013 (MD); 
Programy rozvoje CR krajů; 
Rozpočty krajů;  
Rozpočty měst a obcí; 
Regionální operační programy; 
Komplementárně OP Doprava; 
OP přeshraniční spolupráce, 
Konzultace a poradenství  
s odbornou a profesní veřejností. 

Plánování dopravní dostupnosti dle 
budoucích potřeb cestovního ruchu. 
Tvorba a realizace konkrétních 
projektů, které přispějí ke zkvalitnění 
dopravní dostupnosti turistických 
regionů a oblastí včetně řešení dopravy 
v klidu.  
 

Průběžně 
 

Kraje, města, obce, 
a MD  ve 
spolupráci  s MMR  
profesními 
sdruženími a 
konkrétními 
realizátory projektů 
 

Budování integrované sítě cyklotras a cyklostezek, 
vybavených doprovodnou infrastrukturou. 

Programy rozvoje CR krajů; 
Národní strategie cyklistické 
dopravy ČR (MD); 
Rozpočty krajů (grantové programy 
a dotace); 
Rozpočty měst a obcí (grantové 
programy a dotace);  
Regionální operační programy; 
Komplementárně OP přeshraniční 
spolupráce. 

Tvorba a realizace konkrétních projektů 
s cílem vybudování integrované sítě 
cyklotras a cyklostezek včetně jejich 
vybavení doprovodnou infrastrukturou 
včetně zavádění např. cyklobusů.  
Spolupráce MMR s MD na realizaci 
Národní strategie cyklistické dopravy. 

Průběžně 
 
 

Kraje, města, obce, 
MD, ve spolupráci  
s MMR a 
konkrétními 
realizátory projektů 
 

Garant Opatření 2.2 – Rekonstrukce kulturně-historických památek a zachování přírodních lokalit 
využívaných pro cestovní ruch s důrazem na jejich sekundární využití Kraje a MMR ve spolupráci s MK, 

MŽP 



 14 

Aktivity Nástroje  
Způsob realizace 

 
Termín 

realizace Realizátor 

Rekonstrukce nejvýznamnějších kulturních, 
technických a historických památek a zachování 
přírodních lokalit a atraktivit využívaných pro 
cestovní ruch. 

Programy rozvoje CR krajů; 
Rozpočet MK, 
Rozpočet MŽP; 
Rozpočty krajů, měst a obcí 
(grantové programy a dotace); 
Rozpočty kulturních institucí; 
Rozpočty organizací ochrany 
krajiny; 
Regionální operační programy; 
Komplementárně Integrovaný 
operační program – Prioritní osa 
5.1 (podmínkou je, že projekt 
nebude primárně zaměřen na CR); 
Komplementárně OP přeshraniční 
spolupráce; 
Fondy Norska a Švýcarska. 

Tvorba a realizace konkrétních projektů 
s cílem zatraktivnění, rekultivace a 
obnovy kulturního dědictví a přírodního  
bohatství, jenž je využívané pro 
cestovní ruch. 
 
 
 

Průběžně 
 
 
 

MK, kraje, města a 
obce, soukromí 
vlastníci památek   
ve spolupráci 
s MMR, MŽP, 
organizacemi 
ochrany krajiny, 
kulturními 
institucemi a 
konkrétními 
realizátory projektů  
 
 

Zpřístupňování dalších objektů, které mohou přispět 

k rozvoji cestovního ruchu. Akcent na takové 
objekty, které nesou kromě vlastního historického a 
kulturního významu navíc i další užitné funkce, jako 
je např. jejich sekundární využitelnost pro ubytování, 

gastronomii, vzdělávání apod. 

Programy rozvoje CR krajů; 
Rozpočet MK; 
Rozpočet  MŽP; 
Rozpočty krajů, měst a obcí 
(grantové programy a dotace); 
Rozpočty kulturních institucí; 
Regionální operační programy; 
Komplementárně Integrovaný 
operační program – Prioritní osa 
5.1 ((podmínkou je, že projekt 
nebude primárně zaměřen na CR); 
Komplementárně OP přeshraniční 
spolupráce; 
Fondy Norska a Švýcarska. 

Tvorba a realizace konkrétních projektů 
s cílem využití kulturního a historického 
významu  památek i pro další užitné 
funkce (ubytování, stravování, 
kongresový a incentivní turismus atd.). 
 
 
 
 

Průběžně 
 
 
 
 

MK, kraje, města a 
obce, soukromí 
vlastníci památek   
ve spolupráci 
s MMR, MŽP, 
kulturními 
institucemi a 
konkrétními 
realizátory projektů  
 

Garant 
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Garant 
Opatření 2.3 – Zkvalitňování služeb cestovního ruchu MMR a MPO ve spolupráci s kraji 

Aktivity Nástroje  Způsob realizace Termín 
realizace Realizátor 

Zavádění jednotné národní kategorizace a 
certifikace v oblasti kvality služeb v zařízeních 
cestovního ruchu. 

Rozpočet MMR; 
Rozpočty profesních sdružení;  
Komplementárně rozpočet MPO; 
Integrovaný operační program, 
Prioritní osa 4 aktivita b); 
Příslušná legislativní opatření  
(např. ČSN 761110 Služby 
cestovního ruchu –Klasifikace 
ubytovacích zařízení ; vyhl. č. 
501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území). 
 

Jednotnou národní kategorizaci 
v oblasti kvality služeb v zařízeních 
cestovního ruchu řešit na úrovni 
dobrovolné certifikace ve spolupráci 
s podnikatelskými sdruženími, která by 
se měla stát za tuto oblast garanty – 
certifikačními orgány. 
 
Úprava řešení zejména prostřednictvím 
ČSN a vyhláškou ke Stavebnímu 
zákonu;  případně inicializovat změnu 
živnostenského zákona. 
 

2012 
 

Profesní sdružení a 
MMR (pouze v roli 
koordinátora a 
administrátora 
projektu) 
 

Příprava a postupná realizace „Národního programu 
kvality cestovního ruchu ČR“. 

Rozpočet MMR; 
Rozpočet CzechTourism; 
Integrovaný operační program, 
Prioritní osa 4, aktivita b); 
Ke zlepšení kvality některých 
služeb je možnost využití některých 
z programů OP Podnikání a  
inovace. 

Zmapování možností a následné  
zavedení některého z mezinárodně 
používaných systému programů kvality 
cestovního ruchu a jeho přizpůsobení 
na  podmínky České republiky.  
 
 
 

2011 MMR a 
CzechTourism ve 
spolupráci 
s profesní 
sdruženími a 
odbornou 
veřejností 

Realizace a koordinace aktivit v cestovním ruchu 

souvisejících s ochranou návštěvníka (klienta) jako 
spotřebitele služeb. 

Metodika kontroly 
Legislativní opatření České 
republiky a EU (např. Zákon 
č.159/1999 Sb. ,o některých 
podmínkách podnikání v cestovním 
ruchu, Zákon č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání, Nařízení 
2006/2004 o spolupráci v oblasti 

Státní dohled nad činností cestovních 
kanceláří a agentur. 
V regionech soustředěného cestovního 
ruchu provádění  kontroly v rámci 
zákonného zmocnění. 

Průběžně MMR, MPO, Česká 
obchodní inspekce 
a živnostenské 
úřady 
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ochrany spotřebitele; Směrnice ES 
90/314/EHS o souborných 
službách pro cesty, pobyty a 
zájezdy atd.). 

Garant 
Opatření 2.4 – Vytváření podmínek pro realizaci šetrných forem cestovního ruchu MMR, MŽP ve spolupráci s MZe, 

MD a kraji 

Aktivity Nástroje Způsob realizace Termín 
realizace Realizátor 

Vytváření a realizace forem šetrných k životnímu 
prostředí (venkovský cestovní ruch, agroturistika, 

ekoturistika, cykloturistika, hipoturistika, využití 
hromadných dopravních prostředků pro cestovní 
ruch atd.). 

Metodika udržitelného cestovního 
ruchu v přírodně a krajinně 
cenných územích (MŽP); 
Memorandum o porozumění a 
spolupráci při podpoře pořádání 
sportovních, kulturních a 
chovatelských akcí s tématikou 
koně v ČR; 
Rozpočty MŽP a MD; 
Rozpočet CzechTourism;  
Rozpočty organizací ochrany 
krajiny; 
Rozpočty organizací cestovního 
ruchu;  
Rozpočty profesních organizací;  
Regionální operační programy; 
Program rozvoje venkova 2007 - 
2013, Opatření III 1.3 Podpora 
cestovního ruchu; 
OP přeshraniční spolupráce.  

Podpora a realizace konkrétních 
projektů vedoucích k vytváření 
podmínek pro realizaci šetrných forem 
cestovního ruchu k životnímu prostředí. 
Využití skibusů a cyklobusů pro provoz 
do turisticky atraktivních lokalit.. 
Vznik a realizace pilotních krajinných 
plánů. 
Značení peších, lyžařských a 
běžeckých tras. 
Účast na projektech a aplikace jejich 
výsledků  (např. Prázdniny na venkově, 
Karpatská úmluva, Šetrný turismus – 
šance pro biosférické reservace). 
 

Průběžně MŽP, MZe, MD, 
MMR ve spolupráci 
s MŠMT, kraje, ve 
spolupráci 
s organizacemi 
cestovního ruchu, 
institucemi ochrany 
krajiny, profesními 
sdruženími a 
konkrétními 
realizátory projektů   
 
 
 

Rozšiřování certifikace ekologických služeb 
(produktů) v cestovním ruchu v součinnosti 

Akční plán certifikace ekologicky 
šetrných služeb CR (MŽP); 
Rozpočty krajů; 
Rozpočty profesních organizací;  

Certifikace ubytovacích zařízení 
zejména dle směrnic EŠV, EU Flower – 
zvyšování počtu certifikovaných 
ubytovacích zařízení. 

Průběžně 
 
 
 

MŽP, MMR  a kraje 
ve spolupráci 
s CENIA, 
profesními 
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s profesními organizacemi podnikatelů. Integrovaný operační program, 
prioritní osa 4, aktivita b). 

Podpora zavádění značení místních 
výrobků, místní produkce. 

sdruženími a  
konkrétními 
realizátory projektů 

Podpora vzniku národních geoparků. Rozpočet MŽP; 
Rozpočty krajů; 
Směrnice MŽP (6/2007 
k zabezpečení jednotného postupu 
při nominaci území na národní 
geopark); 
OP Životní prostředí. 

Metodická a informační podpora 
vznikajícím geoparků. Vznik sítě 
národních geoparků a Rady národních 
geoparků. Zvyšování povědomí o 
institutu geoparku. Popularizace 
geologických věd. 

Průběžně 
 

MŽP ve spolupráci 
s kraji a 
organizacemi 
ochrany krajiny 

Ekologická osvěta návštěvníků destinací cestovního 

ruchu, včetně informací o šetrném cestovním ruchu.  

Metodika udržitelného cestovního 
ruchu v přírodně a krajinně 
cenných územích (MŽP); 
Rozpočet MŽP; 
Rozpočty ochrany organizací 
ochrany krajiny; 
Rozpočty krajů; 
Rozpočty profesních organizací;  
OP – Životní prostředí.  

Podpora realizace konkrétních projektů 
vedoucích ke zlepšení ekologické 
osvěty návštěvníků. Vznik nových 
návštěvnických center.  
 

Průběžně 
 

MŽP ve spolupráci 
s MMR, kraji, 
profesními 
sdruženími a 
institucemi ochrany 
krajiny 

 

Priorita 3 - Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů 
Garant Opatření 3.1 – Marketing (propagace) cestovního ruchu na mezinárodní, národní a regionální 

úrovni MMR a kraje ve spolupráci s MZV 

Aktivity Nástroje  Způsob realizace Termín 
realizace Realizátor 

Zvyšování účinnosti propagace ČR (cílené zaměření 
propagace na vybrané destinace, cílené zaměření 

propagace na vybrané druhy cestovního ruchu, 
zaměření propagace na vybrané cílové skupiny 

Strategie propagace České 
republiky (CzechTourism);  
Rozpočet CzechTourism;  
Programy rozvoje CR krajů 
Komplementárně rozpočty krajů; 
Komplementárně rozpočty MZV, 

Realizace a tvorba konkrétních aktivit a 
projektů vedoucích ke zvýšení účinnosti 
prezentace ČR v oblasti cestovního 
ruchu. Využívání efektivních tradičních 
a nových moderních nástrojů 
 marketingu cestovního ruchu (veletrhy, 

Průběžně 
 

CzechTourism a 
MMR ve spolupráci 
s MZV, 
zastupitelskými 
úřady, kraji a 
konkrétními 
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turistů). zastupitelských úřadů ČR, 
generálních konzulátů ČR ve 
spolupráci  s obchodně 
ekonomickými úseky a Českými 
centry; 
Integrovaný operační program, 
prioritní osa 4, aktivity c),d),e); 
Komplementárně Regionální 
operační programy. 

propagační materiály, famtripy, 
presstripy, roadshow, cílené formy 
marketingu atd.). 
 

realizátory projektů 
 
 

Tvorba a prodej produktů cestovního ruchu 
(motivovat tvorbu produktů cestovního ruchu, v 
případě změny spotřebitelské legislativy Evropské 
unie lze uvažovat o změně nastaveného systému 
prodeje v podmínkách ČR). 

Programy rozvoje CR krajů 
Rozpočet CzechTourism;  
Rozpočty krajů; 
Rozpočty organizací cestovního 
ruchu.  
 

Vytvoření motivačního systému pro 
české a  zahraniční cestovní kanceláře 
k tvorbě a prodeji produktů cestovního 
ruchu.  
Rozšíření činnosti organizací 
cestovního ruchu jako cestovních 
kanceláří produkujících a prodávajících 
produktové balíčky. 

Průběžně 
 

CzechTourism, 
kraje a organizace 
cestovního ruchu 
 

Aktualizace Strategie propagace České republiky 
v období  2004 – 2010 na období 2010 – 2013. 

Pracovní skupina k aktualizaci 
Strategie; 
Komise pro prezentaci ČR (MZV); 
Rozpočet CzechTourism.  
 
 

Provést aktualizaci Strategie propagace 
ČR v rámci pracovní skupiny, která 
bude za tímto účelem vytvořená. Cílem 
bude navázat a propojit aktualizovanou 
Strategii s Koncepcí jednotné 
prezentace ČR. 

2009  CzechTourism a 
MMR ve spolupráci 
s MZV, kraji a 
profesními 
sdruženími 

Realizace doposud netradičních způsobů propagace 
(mimo výstavy, veletrhy, tiskoviny, internet), 

především zaměřené na televizi, rozhlas a direkt. 
marketingové oslovování cílených skupin 
potencionálních návštěvníků dle doporučení a 
zkušeností agentury CzechTourism. 

Strategie propagace České 
republiky (CzechTourism); 
Programy rozvoje CR krajů 
Rozpočet CzechTourism; 
Rozpočty krajů; 
Rozpočty organizací cestovního 
ruchu;  
Integrovaný operační program, 
Priorita 4, aktivita d),e); 
Regionální operační programy;  
Komplementárně OP přeshraniční 
spolupráce. 

Realizace a tvorba konkrétních  
projektů, které budou zaměřené na 
dosud netradiční formy propagace 
s cílem oslovit specifické cílové skupiny  
potencionálních návštěvníků. 
 

Průběžně 
 
 

CzechTourism a 
MMR ve spolupráci 
s kraji, 
organizacemi 
cestovního ruchu a 
konkrétními 
realizátory projektů 
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Zkvalitnění koordinace propagace cestovního ruchu 
mezi orgány státní správy a samosprávy a dalšími 

subjekty cestovního ruchu (MMR, CzechTourism, 
kraj, region, město, obec, organizace cestovního 
ruchu, správy CHKO a Agentura na ochranu přírody 
a krajiny) – určení odpovědností a způsobu 

koordinace aktivit. 

Komise pro prezentaci ČR (MZV); 
Programy rozvoje CR krajů 
Rozpočty krajů; 
Regionální operační programy. 
 

Využití vzájemné spolupráce k tvorbě 
projektů vedoucích k rozvoji cestovního 
ruchu v chráněných územích. 
Umožnění  organizacím reprezentujícím 
chráněné oblasti efektivní  propagaci 
s cílem zvýšit povědomí o možnostech 
cestovního ruchu v těchto oblastech. 
Pravidelná setkávání těchto organizací 
v pracovních skupinách.  

Průběžně MMR, MZV, MŽP, 
CzechTourism, 
kraje ve spolupráci 
s organizacemi 
cestovního ruchu, 
organizacemi 
ochrany krajiny 

Na základě usnesení vlády č. 74 ze dne 19. ledna 
2005 spolupráce na realizaci Koncepce jednotné 

prezentace České republiky. 

Komise pro prezentaci ČR. Průběžná koordinace plnění Koncepce 
jednotné prezentace a její koordinace s  
Koncepcí  státní politiky cestovního 
ruchu ČR a Strategií prezentace ČR.  

Průběžně 
 
 
 

MZV ve spolupráci 
s dotčenými 
subjekty dle 
usnesení vlády č. 
74 zde dne 19. 
ledna 2005 

Garant 
Opatření 3.2 – Zkvalitnění statistiky a informací o cestovním ruchu MMR a ČSÚ ve spolupráci s MV a 

kraji 

Aktivity Nástroje  Způsob realizace Termín 
realizace Realizátor 

Inovace a využití ICT v oblasti cestovního ruchu 
(aktualizace standardů, zajištění využitelnosti 
informací v různých informačních systémech, 
bezproblémová přenositelnost informací mezi 
různými subjekty, základní podmínky pro zajištění 
aktuálnosti informací - ve spolupráci s orgány 
samosprávy a s profesními sdruženími). 

Rozpočet MMR; 
Rozpočet CzechTourism;  
Rozpočty krajů; 
Komplementárně rozpočet MV; 
Integrovaný operační program, 
Prioritní osa 1 a Prioritní osa 4 , 
aktivita a); 
Regionální operační programy. 

Zavádění moderních ICT do celého  
odvětví cestovního ruchu s cílem jeho 
zefektivnění. 

Průběžně 
 

MMR ve spolupráci 
s MV, kraji, 
CzechTourism a 
konkrétními 
realizátory projektů 
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Zkvalitnění statistických informací na národní, 
regionální a lokální úrovni ve spolupráci se zástupci 

samosprávy, s asociacemi a profesními svazy. 

Pracovní skupina pro statistiku 
cestovního ruchu (ČSÚ); 
Rozpočet ČSÚ; 
Rozpočet MMR;  
Rozpočet ČNB; 
Rozpočet CzechTourism; 
Integrovaný operační program, 
prioritní oblast 4, aktivita c) 
Rozpočty krajů. 
 
 
 

Realizace kvalitních statistických 
šetření s cílem zvýšení dostupnosti a 
kvality statistických informací (např. 
kongresový a incentivní cestovní ruch, 
služby nabízené ubytovacími 
zařízeními, projekty zaměřené na 
analýzy a výzkum trhů pro 
marketingové účely atd.). 
 
Zvyšování response s cílem rozšířit 
počet statisticky spolehlivých výstupů 
na co nejnižší regionální úrovni za 
účelem  zajištění vyšší kvality 
statistických zjišťování. 
 
Vyhledávání dalších administrativních 
zdrojů informací s cílem snížit 
administrativní náročnost pro 
respondenty. 
 
Rozšíření spolupráce s profesními 
sdruženími v oblasti poskytování 
statistických dat. 

Průběžně 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009 - 2011 
 
 
 
 
 
Průběžně 
 
 
 
 
Průběžně 

ČSÚ, MMR, ČNB 
ve spolupráci 
s CzechTourism, 
kraji a profesními 
sdruženími  
 
 

Vytvoření a zavedení Systému státní správy a 

samosprávy pro cestovní ruch. 

Rozpočet MMR; 
Integrovaný operační program, 
Prioritní osa 1. 

Projekt bude realizován jako součást 
projektů vedoucích k zefektivnění 
fungování státní správy samosprávy 
(Smart Administration). Cílem tohoto 
projektu je vytvoření  jednotné 
informační platformy v oblasti 
cestovního ruchu za účelem koordinace 
informací využívaných pro významné 
zkvalitnění a zefektivnění spolupráce 
v oblasti  cestovního ruchu mezi 
nejdůležitějšími subjekty státní správy a 
samosprávy, odborných a profesních 

2011 MMR ve spolupráci 
se subjekty, jenž se 
budou podílet na 
systému 



 21 

organizací a dalších významných 
subjektů cestovního ruchu. 

Vytvoření a zavedení Národního informačního a 
rezervačního systému cestovního ruchu, napojení 
na evropský informační portál cestovního ruchu.  

Rozpočet CzechTourism;  
Integrovaný operační program, 
prioritní oblast 4, aktivita a). 

Projekt bude realizován jako významný 
nástroj propagace ČR v oblasti 
cestovního ruchu na zahraničním trhu. 
Důraz při realizaci bude kladen 
zejména na propojení národního 
systému s již existujícími systémy na 
regionální úrovni.  

2011 
 

CzechTourism ve 
spolupráci se 
subjekty, jenž se 
budou podílet na 
systému 

Profilační a motivační šetření - např. šetření 
podnikatelského klimatu (barometru) v cestovním 
ruchu a profilu návštěvnosti ČR (motivací a 
očekávání turistů) atd. 

Rozpočet MMR; 
Rozpočet CzechTourism;  
Rozpočty krajů; 
Integrovaný operační program, 
Prioritní osa 4, aktivita c); 
Regionální operační programy. 

Realizace statistických šetření a 
průzkumů (např. monitoring 
návštěvníků, analýza zdrojových trhů, 
profil návštěvnosti, šetření 
podnikatelského klimatu atd.).  
 

Průběžně  
 

MMR a 
CzechTourism  ve 
spolupráci s kraji a 
organizacemi 
cestovního ruchu 
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Dokončení projektu Satelitního účtu cestovního 
ruchu ČR, jeho kontinuální pokračování a 

zpracování regionálních satelitních účtů. 

Rozpočet ČSÚ; 
Rozpočet MMR; 
Rozpočet CzechTourism; 
Integrovaný operační program, 
prioritní osa 4, aktivita c). 
 
 

Dokončení projektu Satelitního účtu 
cestovního ruchu, jenž je v současné 
době  z  90 % naplněn a na úrovni ČSÚ 
je prozatím zajištěno jeho kontinuální 
pokračování.  
Dále budou realizovány tyto aktivity: 
 
1. Naplnění tabulky T7 – 

Zaměstnanost 
2. Naplnění tabulky T8 – Tvorba 

hrubého fixního kapitálu 
3. Studie o zdrojích dat pro tabulku 

T9 – Kolektivní spotřeba 
4. Studie o možnostech regionálního 

zpracování TSA 
 
Zajištění kontinuální sběru dat o 
příjezdovém cestovním ruchu včetně 
výdajů návštěvníků (šetření na 
hranicích). Pro účely regionalizace TSA 
je zapotřebí rozšíření šetření tak, aby 
údaje byly spolehlivé do krajské úrovně. 

Průběžně 
 
 
 
 
 
 
2008 
 
2009 
 
2009 
 
2009 
 
 
Průběžně 
 
 

ČSÚ, MMR a 
CzechTourism  
 
 
 
 
 
 

Zmapování potenciálu území ČR a možností jeho 

využití pro cestovní ruch včetně dalších analýz. 

Rozpočet MMR; 
Rozpočet Ústavu územního 
rozvoje; 
Konzultace a poradenství  
s odbornou a profesní veřejností. 

Aktualizace hodnocení potenciálu 
cestovního ruchu v ČR z let 2001 a 
2002 a jeho následné využití pro další 
rozvoj cestovního ruchu v ČR.  
Další aktualizace v 3-leté periodicitě. 
 

2009 
 

MMR a Ústav 
územního rozvoje 
ve spolupráci 
s profesními 
sdruženími 

Garant Opatření 3.3 – Zkvalitňování vzdělávání a přípravy lidských zdrojů v cestovním ruchu, podpora 
výzkumu, vývoje a inovací v cestovním ruchu MMR, MŠMT, MPSV, MV ve 

spolupráci s kraji 

Aktivity Nástroje  Způsob realizace Termín 
realizace Realizátor 
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Spolupráce veřejného sektoru se středními 
a vysokými školami v oblasti výuky předmětů 
v oblasti cestovního ruchu. 

Rozpočet MŠMT; 
Rozpočty krajů; 
Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost; 
Rámcové vzdělávací programy 
(RVP); 
Školní vzdělávací programy  
(ŠVP); 
Legislativní opatření  - zákon č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších 
zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o vysokých 
školách) v platném znění; zákon č. 
561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání 
ve znění pozdějších předpisů 
(školský zákon).  

Schválené RVP stanoví zejména 
konkrétní cíle, formy, délku a povinný 
obsah vzdělávání  (státem stanovené 
minimum) pro obory středního 
vzdělávání s maturitní zkouškou a pro 
obory středního vzdělávání s výučním 
listem.  
ŠVP budou připravovány jednotlivými 
školami a budou moci lépe vyhovovat 
požadavkům regionů. 
 
Trvalé zapojení odborníků z oblasti 
cestovního ruchu do procesu 
posuzování vzdělávacích programů  
vyšších odborných škol v rámci činnosti 
Akreditační komise pro vyšší odborné 
vzdělávání a do akreditací VŠ.  

2009 - 2010 
 
 
 
 
 
 
2009 - 2010 
 
 
 
Průběžně 
 

MŠMT ve 
spolupráci s MMR,  
kraji; Akreditační 
komisí pro vyšší 
odborné vzdělání, 
Národním ústavem 
odborného 
vzdělávání a 
profesními 
sdruženími, školy 
(MŠMT na úrovni 
RVP,  školy na 
úrovni ŠVP) 

Spolupráce na realizaci zákona č. 179/2006 Sb., o 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání.  

Legislativní opatření  (Zákon č. 
179/2006 Sb., o ověřování a 
uznávání výsledků dalšího 
vzdělání; 
Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost ; 
Realizace individuálního projektu 
národního NSK II. 
 

Dle zákona č. 179/2006 Sb. má 
koordinační roli při uvádění systému 
ověřování a uznávání do praxe MŠMT.  
MŠMT spolupracuje přímo s tzv. 
autorizujícími orgány (pro oblast 
cestovního ruchu je jím MMR). 
Plánována realizace projektu NSK II, 
který navazuje na projekt NSK. Tento 
projekt si dává za cíl naplnit Národní 
soustavu kvalifikací a podporovat 
sociální partnery (zejm. 
zaměstnavatele) při její tvorbě. Toto se 
také týká kvalifikačních a hodnotících 
standardů pro oblast cestovního ruchu.  

Průběžně 
 

MŠMT, NÚOV, 
MMR 
 

Systém celoživotního vzdělávání zaměstnanců a Operační program lidské zdroje a 
zaměstnanost Priorita 1, Oblast 

Realizace a tvorba konkrétních projektů 
systému celoživotního vzdělávání 

Průběžně  
 

MPSV, MMR,  
MŠMT, MŽP, MV,  
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zaměstnavatelů v cestovním ruchu (zpřístupnění 
poradenských a vzdělávacích služeb, nabídka 

nových forem informačních technologií, rozšíření 
zprostředkování vzdělávání e-learningovou formou, 
environmentální vzdělávání a osvěta) v součinnosti 
se samosprávou a profesními sdruženími cestovních 

kanceláří a agentur, hotelů a restaurací apod. 

podpory  1.1.a  Priorita 2, Oblast 
podpory 2.1;  
Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost ; 
Rekvalifikační kurzy dle zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnnosti a 
vyhlášky č. 524/2004 Sb., o 
akreditaci zařízení k provádění 
rekvalifikace uchazečů o 
zaměstnání a zájemců o 
zaměstnání) 
Program „Systém vzdělávání 
úředníků územních 
samosprávných celků – krajů a 
obcí pro oblast cestovního ruchu 
v souladu s věcným záměrem 
zákona o úřednících veřejné 
správy a o vzdělávání ve veřejné 
správě“. 

zaměstnanců v cestovním ruchu.  
Akreditace rekvalifikačních kurzů, které 
budou postupně směřovány k dílčím 
kvalifikacím uvedeným v Národní 
soustavě kvalifikací. 

 realizátoři projektů 

Vytvoření celostátního odborného fóra cestovního 
ruchu, projednávání rozvoje cestovního ruchu v ČR 

(zástupci státních orgánů, odborných a profesních 
asociací, regionálních sdružení, krajů, vysokých 
škol, výzkumných agentur, apod.). 

Rozpočet MMR; 
Integrovaný operační program, 
Prioritní osa 1; 
Systém státní správy a 
samosprávy pro cestovní ruch (od 
roku 2011). 
 

Konzultace a projednávání možnosti 
založení a fungování odborného fóra 
cestovního ruchu s budoucími členy. 
Realizace se předpokládá 
prostřednictvím vytvoření Informačního 
systému státní správy a samosprávy 
pro cestovní ruch. 

2010 MMR ve spolupráci   
se subjekty, které 
se stanou součástí 
odborného fóra 
 

Výzkum, vývoj a inovace v cestovním ruchu 
(výzkumná základna pro stanovení tendencí vývoje 
cestovního ruchu). 

Koncepce výzkumu MMR; 
Rozpočet MMR;  
Legislativa (zákon č. 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu a vývoje 
z veřejných prostředků a o změně 
některých souvisejících zákonů); 
Výzkumné pracoviště (od roku 
2012).  

Realizace kvalitních výzkumných 
projektů cestovního ruchu. Aplikace 
nejnovějších trendů, inovací a poznatků 
do cestovního ruchu v ČR. 

Průběžně MMR , kraje, 
vzdělávací instituce  
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Institucionální podpora založení výzkumného 
pracoviště cestovního ruchu. 

Rozpočet MMR;  
Rozpočet CzechTourism;  
Rozpočty vysokých škol.   

Založení výzkumného pracoviště na 
celostátní úrovni. 

 2012 MMR a 
CzechTourism ve 
spolupráci 
vysokými školami  

Předvídání budoucích požadavků na pracovní místa 

v cestovním ruchu. 

Rozpočet MMR; 
Rozpočty krajů; 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost; 
Konzultace; 
Konzultace a poradenství  
s odbornou a profesní veřejností. 

Tvorba realizace projektů mapujících 
trh práce v oblasti cestovního ruchu.  
 

Průběžně MMR a kraje ve 
spolupráci s MPSV 
a profesními 
sdruženími 
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Priorita 4 - Vytváření organizační struktury cestovního ruchu 

Garant Opatření 4.1 – Zakládání a činnost organizací cestovního ruchu na regionální a oblastní úrovni 
MMR a kraje 

Aktivity Nástroje  Způsob realizace Termín 
realizace Realizátor 

Koordinace organizační, projektové a řídící 
činnosti mezi MMR, kraji a turistickými regiony. 

Rozpočet CzechTourism ; 
Rozpočet MMR; 
Rozpočty krajů; 
Rozpočty organizací cestovního 
ruchu;  
Pravidelná setkávání zástupců těchto 
organizací. 

Další prohloubení spolupráce všech 
těchto subjektů v rámci pravidelných 
setkávání Koordinátorů cestovního 
ruchu v regionech. 

2008 a dále 
průběžně  

CzechTourism ve 
spolupráci s MMR, 
kraji, Asociací 
turistických regionů 
ČR  a 
organizacemi 
cestovního ruchu  
 

Činnost organizací cestovního ruchu a 
regionálních a oblastních sdružení cestovního 
ruchu. 

Rozpočty krajů; 
Rozpočet CzechTourism; 
Komplementárně Regionální 
operační programy; 
Rozpočty organizací cestovního 
ruchu. 

Zakládání a podpora činnosti 
organizací cestovního ruchu 
jednotlivými kraji a dalšími 
organizacemi.  
Síťování spolupráce organizací 
cestovního ruchu. 
Realizace některých objednaných 
služeb vykonávaných organizacemi 
cestovního ruchu pro agenturu 
CzechTourism. 

Průběžně 
 

Kraje, 
CzechTourism a 
Asociace 
turistických regionů 
ČR, Organizace 
cestovního ruchu  
 

Garant Opatření 4.2 – Činnost turistických informačních center 
MMR a kraje 

Aktivity Nástroje   Způsob realizace Termín 
realizace Realizátor 

Podpora činnosti turistických informačních Rozpočty krajů; 
Rozpočty organizací cestovního 

Systémová a finanční podpora 
Informačním centrům, které se 

Průběžně Kraje ve spolupráci 
s organizacemi 
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center. ruchu;  
Regionální operační programy. 

stanou součástí regionálních sítí. cestovního ruchu  
 
 
 

Standardizace základního (shodného) spektra 
nabízených služeb v turistických informačních 
centrech. 

Rozpočet MMR; 
Rozpočet CzechTourism; 
Rozpočet ATIC; 
Integrovaný operační program, 
prioritní oblast 4, aktivita b); 
Realizace základní normy pro 
nabízené služby  v podobě ( např. 
ČSN, ISO). 

Projednání a následné vytvoření 
základního standardu poskytovaných 
služeb v turistických informačních 
centrech.  Využití již existujícího 
standardu  definovaného v rámci 
jednotného značení agentury 
CzechTourism. 

2010 
 

MMR ve spolupráci 
s CzechTourism, 
kraji a  ATIC CR 
 

Dokončení realizace turistických informací jako 
certifikované veřejné služby, tzn. naplnění 
vládního usnesení č. 848 ze dne 3. září 2003 
k analýze veřejných služeb. 

Navržená legislativní úprava. 
 

Projednání dokončení této realizace 
se všemi dotčenými subjekty včetně 
návrhu legislativního řešení. 

2010 MMR ve spolupráci 
s CzechTourism, 
kraji a  ATIC ČR 

Realizace jednotné certifikace a označení 
turistických informačních center. 

Rozpočet MMR; 
Rozpočet CzechTourism ; 
Rozpočet ATIC; 
Integrovaný operační program. 
prioritní oblast 4, aktivita b). 

Tvorba a realizace projektu, jehož 
cílem bude vytvoření jednotné 
certifikace a označování turistických 
informačních center  a jejich 
zavádění. 

2010 MMR, 
CzechTourism a 
ATIC ČR 

Tvorba regionální sítě turistických informačních 
center v návaznosti na řídící a organizační 
struktury v regionech. 

Studie organizační struktury; 
Rozpočet krajů; 
Rozpočet a aktivity ATIC; 
Aktivity organizací cestovního ruchu  
Metodický dohled agentury 
CzechTourism.  

Realizace regionálních sítí 
turistických informačních center, 
které budou splňovat jednotné 
standardy  s možností jejich zahrnutí 
do národní sítě těchto center. 
 

Průběžně dle 
připravenosti 
jednotlivých krajů 
 

Kraje ve spolupráci 
s organizacemi 
cestovního ruchu, 
CzechTourism a 
ATIC CR 
 

Garant Opatření 4.3 – Spolupráce mezi veřejným a podnikatelským sektorem, neziskovými organizacemi 
a profesními a zájmovými sdruženími v cestovním ruchu MMR a kraje 

Aktivity Nástroje  Způsob realizace Termín 
realizace Realizátor 
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Realizace usnesení vlády č. 401 ze dne 28. dubna 
2004 k podmínkám rozvoje cestovního ruchu 
v České republice, kterým byla založena 

Meziresortní koordinační komise pro cestovní ruch. 

Meziresortní koordinační komise pro 
cestovní ruch - statut komise a 
jednací řád. 
 
 

Pravidelná setkávání této komise dle 
jejího jednacího řádu a statutu.  

Průběžně MMR ve spolupráci 
se členy komise 

Zkvalitnění spolupráce mezi veřejnou správou a 
profesními sdruženími cestovního ruchu (např. 
přenesení některých dozorových a kontrolních 
činností na profesní sdružení cestovního ruchu – 
pravomoci v dodržování doporučených standardů 
služeb apod.). 

Kulatý stůl – pracovní skupina MMR 
se zástupci profesních sdružení k 
řešení aktuálních problémů; 
Činnost regionálních pracovních 
skupin;   
Systém státní správy a samosprávy 
pro cestovní ruch (od roku 2011). 
 

Iniciace pravidelných jednání 
v pracovních skupinách zástupců 
státní správy a samosprávy se 
zástupci profesních sdružení v oblasti 
cestovního ruchu . 
Realizace konkrétních aktivit, které 
přenesou některé povinnosti v oblasti 
cestovního ruchu na profesní 
sdružení, které by se měly stát 
zodpovědnými gestory  v daných 
oblastech (např. cerifikační místa). 

Průběžně MMR a kraje ve 
spolupráci se 
zástupci profesních 
sdružení 
 
 
 

Koordinace aktivit veřejného sektoru a neziskových 

organizací a sdružení cestovního ruchu v oblasti 
koordinace záměrů rozvoje cestovního ruchu 
v regionech. 

Rozpočet MMR; 
Rozpočet CzechTourism; 
Rozpočty krajů; 
Rozpočty organizací cestovního 
ruchu ; 
Rozpočty NNO; 
Regionální operační programy; 
Činnost těchto organizací 
v pracovních skupinách; 
Metodická a konzultační činnost 
profesních sdružení; 
Systém státní správy a samosprávy 
pro cestovní ruch (od roku 2011). 
 

Využití vzájemné spolupráce k rozvoji 
cestovního ruchu na národní 
regionální i oblastní úrovni. 
Pravidelná setkávání těchto 
organizací v pracovních skupinách.  
 

Průběžně 
 

MMR, 
CzechTourism, 
kraje ve spolupráci 
s  Asociací 
turistických regionů 
ČR, organizacemi 
cestovního ruchu, 
NNO a profesními 
sdruženími. 

Prohloubení spolupráce obcí s podnikatelským 

sektorem a občanskou veřejností při projektování a 
realizaci záměrů rozvoje a podpory aktivit 

Rozpočet MMR; 
Rozpočet CzechTourism; 
Rozpočet krajů;  
Kulatý stůl – pracovní skupina MMR 

Využití vzájemné spolupráce k rozvoji 
cestovního ruchu na národní 
regionální i oblastní úrovni. 
Pravidelná setkávání těchto 

Průběžně  MMR, Kraje, města  
a obce ve 
spolupráci s 
profesními 
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cestovního ruchu (pomoc kompetentních orgánů 
veřejné správy státní i krajské, včetně veřejné 

podpory, poradenství a vzdělávání odpovědných 
pracovníků). 

se zástupci profesních sdružení ke 
řešení aktuálních problémů; 
Činnost těchto subjektů v pracovních 
skupinách, místních akčních 
skupinách atd.;  
Metodická a konzultační činnost 
krajů, měst a obcí; 
Metodická a konzultační činnost 
profesních sdružení podnikatelům 
působícím v oblasti cestovního ruchu;  
Systém státní správy a samosprávy 
pro cestovní ruch (od roku 2011). 

organizací v pracovních skupinách. 
 

sdruženími  

Prohloubení a zkvalitnění vzájemné spolupráce 
podnikatelského sektoru, občanské veřejnosti, 

neziskových organizací a správ chráněných území 
(NP, CHKO) především při přípravě, zpracování a 
realizaci projektů cestovního ruchu na území těchto 

chráněných území. 

Rozpočet MMR; 
Rozpočet MŽP; 
Rozpočet krajů; 
Rozpočty organizací ochrany krajiny; 
Konzultační a poradenská činnost 
profesních sdružení;  
Činnost těchto organizací 
v pracovních skupinách.  
 

Využití vzájemné spolupráce k tvorbě 
projektů vedoucích k rozvoji 
cestovního ruchu v chráněných 
územích  
Pravidelná setkávání těchto 
organizací v pracovních skupinách.  
 

Průběžně 
 

MMR, MŽP, Kraje 
ve spolupráci 
s profesními 
sdruženími a 
organizacemi 
ochrany krajiny 

Prohloubení spolupráce mezi veřejným sektorem a 
dalšími subjekty na přípravě a realizaci rozvojových 
programů cestovního ruchu (zvýšení kvality přípravy 

a zpracování projektů a akcí na něž jsou 
požadovány finanční prostředky ze strukturálních 
fondů EU, zvýšení kvality poradenské, výzkumné a 
vzdělávací činnosti). 

Rozpočet MMR; 
Rozpočet CzechTourism; 
Rozpočet krajů; 
Regionální operační programy;   
Poradenství a konzultační činnosti  
Činnost těchto organizací 
v pracovních skupinách; 
Monitorovací výbory operačních 
programů; 
Systém státní správy a samosprávy 
pro cestovní ruch (od roku 2011). 

Využití vzájemné spolupráce k tvorbě 
projektů vedoucích k dalšímu rozvoji 
cestovního ruchu na národní 
regionální i oblastní úrovni. Efektivní 
využití finančních prostředků ze 
strukturálních fondů EU a dalších 
veřejných zdrojů. 
Pravidelná setkávání těchto 
organizací v pracovních skupinách.  

Průběžně 
 
 

MMR, kraje, 
CzechTourism ve 
spolupráci 
s profesními 
sdruženími  
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Garant Opatření 4.4 – Krizový management a zkvalitnění fungování správních orgánů v oblasti 
cestovního ruchu v ČR MMR ve spolupráci s MV, MZd, 

MZV, MPO a kraji 

Aktivity Nástroje  Způsob realizace Termín 
realizace Realizátor 

Komplexní zajištění pohybu turistů na území ČR, 
včetně jejich bezpečnosti (zvýšení zajištění 
bezpečnosti turistů pohybujících se v místech 

cestovního ruchu).  

Efektivní činnost orgánů státní správy 
a samosprávy;. 
Činnost profesních sdružení v oblasti 
cestovního ruchu;  
Orientační a informační systémy 
cestovního ruchu ; 
Regionální operační programy.  

Tvorba a realizace projektů 
vedoucích k lepší ochraně, 
bezpečnosti, orientace  zejména 
zahraničních návštěvníků ČR. 
 

Průběžně 
 
 

MMR ve spolupráci 
s dotčenými orgány 
státní správy a 
samosprávy a 
profesními 
sdruženími  

Vytvoření zákona o Horské službě. Ukotvení Horské služby v právním 
řádu ČR. 

Zákon bude realizován ve spolupráci 
s MMR, vládou a příslušnými 
legislativními orgány. 

 2008 - 2009 MMR, vláda, 
legislativní orgány 
ve spolupráci 
s Horskou službou 

Vytvoření krizového scénáře pro případ ohrožení 

cestovního ruchu v České republice. 

Metodika UNWTO; 
Rozpočet MMR; 
Integrovaný záchranný systém ČR. 
 

Bude vytvořen Krizový scénář  pro 
případ ohrožení cestovního ruchu 
v ČR. 
V případě ohrožení pobytu zejména 
zahraničních turistů v ČR (epidemie, 
povodně, terorismus atd.) vytvoření 
krizového scénáře pro  zabezpečení 
jejich ochrany.  
Kvalitnější zahrnutí této problematiky 
do Integrovaného záchranného 
systému ČR.  

2012 MMR ve spolupráci 
s MZd, MV, 
CzechTourism a 
profesní a 
odbornou 
veřejností  

Spolupráce na projektech a aktivitách v oblasti 
bezpečnosti v cestovním ruchu s mezinárodními 
organizacemi (UNWTO, OECD). 

Členství a účast zástupců MMR na 
jednáních pracovních skupin  
UNWTO; 
Členství a účast zástupců MMR na 
jednáních pracovních skupin OECD. 
Dobrovolný příspěvek na aktivity 

Pravidelná participace na projektech 
a aktivitách v oblasti cestovního 
ruchu, které vedou k zajištění větší 
bezpečnosti cestování a cestovního 
ruchu. 
Možnosti měření významů dopadů 

Průběžně  MMR ve spolupráci 
s různými subjekty 
dle aktuálních 
potřeb 
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Výboru pro cestovní ruch OECD. bezpečnostních rizik na cestovní 
ruch. 
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6. Finanční tabulky k Prováděcímu dokumentu  

6.1. Integrovaný operační program 
 

Zdroje 2007-2013 v EUR 
Číslo priority 

/oblasti 
intervence 

Název  
priority/oblasti intervence/aktivity 

Podíl na alokaci 
programu/priority/oblasti 

intervence 
 v % EU Státní 

rozpočet 
Celkem 
veřejné 
zdroje 

Soukromé 
zdroje Celkem 

4a Národní podpora cestovního ruchu (cíl Konvergence) 3,82 60 567 416 10 688 368 71 255 784 719 755 71 975 539 
4.1a Národní podpora cestovního ruchu 100      
  a) zavedení národního informačního a rezervačního systému 12 7 268 090 1 282 604 8 550 694   8 550 694 

  
b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních 
standardů ve službách CR 19 11 507 809 2 030 790 13 538 599   13 538 599 

  
c) podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových 
databází 24 14 536 180 2 565 208 17 101 388   17 101 388 

  
d) prezentace propagace kultur a přírodního dědictví, pro CR  na 
národní úrovni 12 7 268 090 1 282 604 8 550 694 719 755 9 260 449 

  e) podpora prezentace ČR jako destinace CR 33 19 987 247 3 527 162 23 514 406   23 514 406 
4b Národní podpora cestovního ruchu (cíl RKaZ) 0,3 4 659 032 822 182 5 481 214 55 366 5 536 580 
4.1b Národní podpora cestovního ruchu 100      
  a) zavedení národního informačního a rezervačního systému 12 559 084 98 662 657 746   657 746 

  
b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních. 
standardů ve službách CR 19 885 216 156 214 1 041 430   1 041 430 

  
c) podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových 
databází 24 1 118 168 197 324 1 315 492   1 315 492 

  
d) prezentace propagace kulturního a přírodního dědictví, pro CR  na 
národní úrovni 12 559 084 98 662 657 746 55 366 713 112 

 e) podpora prezentace ČR jako destinace CR 33 1 537 480 271 320 1 808 800  1 808 800 
Celkem 65 226 448 11 510 550 76 736 998 775 121 77 512 112 
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6.2. Regionální operační programy 
 

Zdroje 2007-2013 v EUR 

Název programu Číslo a název prioritní osy/číslo a název oblasti podpory  
 

Podíl na alokaci 
programu/podíl na 

alokaci prioritní osy 
 v % 

EU Státní rozpočet Ostatní veřejné 
rozpočty Celkem  

ROP Střední Čechy Prioritní osa 2 – Cestovní ruch 18 100 635 091 8 879 567 8 879 568 118 394 226 
  Oblast podpory 2.1 -  Podnikatelská infrastruktura a služby CR 30 30 190 527 2 663 870  2 663 870   35 518 267  
  Oblast podpory 2.2  - Veřejná infrastruktura a služby CR 60 60 381 055 5 327 740  5 327 740 71 036 536  

  
Oblast podpory 2.3  - Propagace a řízení turistických destinací  
                                   Středočeského kraje 10 10 063 509 887 957  887 957 11 839 423  

ROP JihoZápad Prioritní osa 3 - Rozvoj cestovního ruchu 20 123 930 251 11 175 592 10  694 452 145 800 295 
  Oblast podpory 3.1 - Rozvoj infrastruktury CR 68 84 272 571 8 179 396  6 692 234 99 144 201 

  
Oblast podpory 3.2 - Revitalizace památek. a využití kulturního               
                                  dědictví v rozvoji CR 26 32 221 865 2 274 485  3 411 726  37 908 076 

  Oblast podpory 3.3 - Rozvoj služeb CR, marketing produktů CR 6 7 435 815 721 711 590 492 8 748 018 
ROP JihoVýchod Prioritní osa 2 - Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 19 133 844 671 11 809 824 11 809 824 157 464 319 
  Oblast podpory 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro CR 85 113 767 970 10 038 350 10 038 351 133 844 671  
  Oblast podpory 2.2 - Rozvoj služeb v CR 15 20 076 701 1 771 474 1 771 473 23 619 648  
ROP SeveroZápad Prioritní osa 4 - udržitelný rozvoj CR 19,12 142 618 188 12 583 958 12 583 958 167 786 104 
  Oblast podpory 4.1 - Budování a rozvoj aktivit a infrastruktury CR  62,51 89 150 629 7 866 232 7 866 232 104 883 093 

  
Oblast podpory 4.2 - Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a  
                                  stravovacích zařízení 30,49 43 484 286 3 836 850 3 836 850 51 157 985 

  Oblast podpory 4.3 - Podpora marketingu a tvorby a rozvoje CR 7 9 983 273 880 877 880 877 11 745 026 
ROP SeveroVýchod Prioritní osa 3 – CR 22 144 420 673 12 743 001 12 743 003 169 906 677 

  
Oblast podpory 3.1 - Rozvoj zákl. infrastruktury a doprovod. aktivit  
                                   v CR 92 132 867 021 11 723 561 11 723 562 156 314 144 

  Oblast podpory 3.2 - Marketingové a koordinační aktivity 8 11 553 652 1 019 440 1 019 441 13 592 533 
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ROP Střední Morava Prioritní osa 3 – Cestovní ruch 18,5 121 617 041 10 730 915 10 730 915 143 078 871 
  Oblast podpory 3.1 - Integrovaný rozvoj CR 22 26 755 749 2 360 801 2 360 801 31 477 352 
  Oblast podpory 3.2 - Veřejná infrastruktura CR 22 26 755 749 2 360 801 2 360 801 31 477 352 
  Oblast podpory 3.3 - Podnikatelská infrastruktura CR 50 60 808 521  5 365 458 5 365 458 71 539 435 
  Oblast podpory 3.4 - Propagace a řízení 6 7 297 022 643 855 643 855 8 584 732 
ROP Moravskoslezsko Prioritní osa - Podpora prosperity regionu   25,45 182 245 724*  16 080 505*  16 080 504* 214 406 733*  
  Oblast podpory 2.2 - Rozvoj cestovního ruchu  34,70 63 239 266 5 579 935 5 579 935 74 399 136 
 Oblast podpory 2.4 – Marketing regionu 2,35 4 282 775 377 892 377 892 5 038 559 
Celkem 834 587 956 73 880 684 73 399 547 981 868 187 
* tyto údaje obsahují i finanční prostředky alokované na jiné aktivity než cestovní ruch                                                                       Zdroj: Prováděcí dokumenty k  ROP 

6.3. Program rozvoje venkova 
 

Zdroje v EUR 
Číslo priority 

/oblasti 
intervence 

Název programu/ 
priority/oblasti intervence 

Podíl na 
alokaci 

programu/osy 
v % EU Státní 

rozpočet 
Celkem  

veřejné zdroje 
Soukromé 

zdroje 
Celkem 

 

 Osa III 16,93 476 665 225 158 888 409 635 553 634 406 983 831 1 042 537 465  
  Opatření 1.3. Podpora cestovního ruchu  12,5 59 583 153 19 861 051  79 444 204 65 320 790 144 764 994  
 

 

Rozdělení alokace veřejných zdrojů v opatření 1.3 v mil. EUR na jednotlivé roky  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem 

Podíl EU 8,39 8,31 8,21 8,48 8,61 8,73 8,85 59,58 
Podíl ČR 2,80 2,77 2,74 2,83 2,87 2,91 2,95 19,86 
Veřejné zdroje celkem 11,19 11,08 10,95 11,31 11,47 11,64 11,79 79,44 
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6.4. OP přeshraniční spolupráce 
 
Programy na podporu přeshraniční spolupráce na všech hranicích ČR pro období 2007-13 s 85% finanční podporou EU jsou určeny pro neziskový 
sektor. Na každé státní hranici se finanční prostředky obou sousedních stran slučují do jedné společné částky, celkově určené pro obě přilehlé části 
pohraničí, které jsou pro účely programu sloučené do společně vymezené oboustranné pohraniční oblasti.  Podíly podpory cestovního ruchu jsou zde  
diferencované dle jednotlivých společných pohraničních území. Celkově bude v těchto programech na cestovní ruch společně využitelných  
cca 190 mil EUR finančních prostředků, které budou postupně využívány na jednotlivé projekty. V jakém podílu budou tyto projekty realizovány 
v jedné či druhé části společné vymezené pohraniční oblasti není dopředu známo. Proto až do dokončení programů nebude znám rozsah jejich využití 
pro účely cestovního ruchu pouze v českých částech takto oboustranně vymezených pohraničních území. 
 
Operační programy přeshraniční spolupráce: 
 
OP Bavorsko – Česká republika Prioritní osa 1 - Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě; Oblast podpory - Cestovní ruch, volný čas a rekreace. 
OP Sasko – Česká republika  Prioritní osa 2 - Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu. 
OP Rakousko – Česká republika Prioritní osa 1 - Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer knowhow. 
OP Slovensko – Česká republika Prioritní osa 1 - Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničího regionu a spolupráce. 
OP Česká republika – Polsko  Prioritní osa 2 - Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu. 
 

6.5. Celková finanční alokace z operačních programů na CR 
 

Celkové zdroje v EUR 

EU Státní rozpočet Ostatní veřejné rozpočty Celkem  veřejné zdroje Soukromé zdroje Celkem 

959 397 557 105 252 285 73 399 547 1 138 049 389 66 095 911 1 204 145 300 
pozn. bez finančních prostředků OP přeshraniční spolupráce 


