
Konečné závěry konference 
 

Závěry konference – doporučení 

Cestovní ruch patří mezi nejrozsáhlejší a nejdynamičtěji se rozvíjející sektory světové 
ekonomiky. Je oceňován pro svůj přínos k zaměstnanosti, který je však v současné době 
ovlivněn dopadem světové hospodářské krize. Vzrůstá nezaměstnanost a cestovní ruch ztrácí 
svou schopnost vytvářet nová pracovní místa. Proto je nezbytné uskutečňovat opatření pro 
posílení konkurenceschopnosti cestovního ruchu. Opatření na podporu tohoto sektoru musejí 
být přijímána jak na úrovni EU, tak na úrovni jednotlivých členských států. Při realizaci těchto 
opatření je nutné přihlížet k řadě specifických faktorů, které tento sektor ovlivňují. Patří k nim 
závislost na sezónních obdobích, převaha SME (malých a středně velkých podniků) a nové   
výzvy (ekonomika založená na znalostech, cestovní ruch pro všechny, trvale udržitelný rozvoj). 
Cestovní ruch po dlouhou dobu bojoval se špatnou pověstí, kterou získal jako sektor, který 
vytváří pouze méně atraktivní pracovní místa a zaměstnává pouze pracovníky s nízkou 
kvalifikací. Jeho podpoření proto vyžaduje zvláštní přístup. Pro zvýšení konkurenceschopnosti 
tohoto sektoru a zmírnění dopadu stávající světové hospodářské krize je nezbytné se zaměřit na 
dosažení následujících opatření:          
  
• Urychlení investic na podporu zaměstnanosti a zkvalitnění lidských zdrojů.  
• Podpůrná opatření pro zvýšení zaměstnanosti a produktivity práce v cestovním ruchu.  

o Uplatnění legislativních opatření přijatých na úrovni EU a členských států 
(například možnost snížení sazby DPH pro cateringová zařízení).   

o Omezení byrokratické zátěže společností pokud jde o daňovou legislativu EU  
o Daňové pobídky pro vytváření nových pracovních míst. 
o Zlepšení dostupnosti úvěrů pro malé a středně velké podniky v cestovním ruchu 
o Kladení důrazu na zvýšení adaptability společností a jejich pracovníků.    

• Zlepšení přístupu k inovacím.  
• Zavedení aktivní politiky zaměstnanosti na úrovni jednotlivých členských států EU.  
• Využití potenciálu sociálního cestovního ruchu v členských státech EU jako nástroje 

zaměstnanosti.   
• Důraz na vývoj, přijímání a zavádění norem pro odbornou zdatnost ve vedení společností a 

u nezávislých profesionálů (například v oblasti ubytování a cateringu, u turistických 
průvodců atd.) působících v sektoru cestovního ruchu a poskytování systematického 
poradenství a metodické podpory jednotlivým společnostem v oblasti cestovního ruchu.  

• Efektivní využití Evropského sociálního fondu jako nástroje pro zvýšení zaměstnanosti  a 
kvality lidských zdrojů v Evropské unii.  

• Podpoření odstranění bariér na trhu zaměstnanosti prosazováním volného pohybu, 
flexibility a mobility.   

• Zahájení, podpora a rozvoj sociálního dialogu mezi zainteresovanými subjekty v sektoru 
cestovního ruchu (například  mezinárodními organizacemi, jednotlivými členskými státy a 
společnostmi působícími v sektoru cestovního ruchu) na všech úrovních.   

 
Tato doporučení budou využita v jednotlivých členských státech EU pro rozvoj možností 
cestovního ruchu jako nástroje zaměstnanosti. Implementace těchto doporučení, zejména  
rozvoj dovedností, kvalifikace a způsobilosti jednotlivých zaměstnanců, by měla vést ke 
zvýšení kvality lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu. V důsledku toho se zvýší 
produktivita práce v tomto sektoru a ten se stane odolnějším vůči vnějším vlivům.    
 



Final Conclusion of the Conference 
 

Conclusion of  the Conference – Policy Recommendations 

Tourism is one of the largest and the most dynamically growing sectors of the world economy. 
Its status as a valuable provider of employment is at present influenced by the impact of the 
world economic crisis. Unemployment is on the increase and tourism is losing the ability to 
create new jobs. It is therefore necessary to implement measures for strengthening the 
competitiveness of tourism. The measures for the support of this sector must be adopted at the 
level of the EU as well as by individual Member States. When implementing these measures, it 
is necessary to take into account a number of specific factors influencing this sector. These are 
the seasonal dependence, domination by SMEs (small and medium sized enterprises) and new 
challenges (knowledge-based economy, tourism for all, sustainable development). Tourism has 
been for a long time fighting the bad image it has as a sector that creates only less attractive 
jobs and employs only low qualified staff. The support thus demands a special approach. In 
order to increase the competitiveness of this sector and lower the impact of the present world 
economic crisis, it is necessary to focus on achieving the following measures:          
  
• Accelerating the investments supporting employment and quality of human resources.  
• Supporting measures leading to the increase of employment and work productivity in 

tourism.  
o Applying the legislative measures adopted at the EU and Member States level (for 

example the posssibility to lower the VAT rate for catering facilities).   
o Decreasing the bureaucratic burden for companies with regard to EU tax legislation.    
o Tax incentives for the creation of new jobs. 
o Improving the availability of loans for SMEs in tourism. 
o Emphasis given to increasing the adaptability of companies and staff.    

• Improved access to innovation.  
• Implementating an active employment policy at the level of individual EU Member States.  
• Using the potential of social tourism as an employment tool in the EU Member States.   
• Emphasis on developing, recognising and regulating proficiency in the management of 

companies and independent professionals (for example accomodation, catering, tourist 
guides etc.) operating in the tourism sector and providing access to systematic councelling 
and methodological support for individual tourism companies.   

• Using the European Social Fund efficiently as a tool for increasing the employment and 
quality of human resources within the European Union.  

• Supporting the removal of barriers in the employment market by promoting the free 
movement,  flexibility and mobility.   

• Initiating, promoting and developping on all levels the social dialogue between the 
stakeholders in the tourism sector (for example international organisations, individual 
Member States and companies operating in the tourism sector).   

 
These recommendations shall be used to develop the possibilities of tourism as an employment 
tool in individual EU Member States. The implementation of these recommendations should 
lead to increasing the quality of human resources in tourism, namely development of skills, 
qualifications and competences of individual employees. As a result, the  work  productivity 
within this sector shall increase  and the sector shall be more resistant to external influences.    
 


