Konsolidovaný plán podpory cestovního ruchu na rok 2010/2011

I.

Úvod

Cestovní ruch je siln se rozvíjející ekonomické odv tví, které generuje nemalé p íjmy,
stejn jako vytvá í velké množství pracovních míst. Zárove však jde o pom rn k ehký
obor, který velmi rychle podléhá vn jším více i mén p edvídatelným vliv m, ímž ztrácí
na síle a stabilit (viz globální ekonomická krize, živelné katastrofy, epidemie, teroristické
útoky apod.).
Cestovní ruch pat í mezi nejvíce zasažená odv tví národního hospodá ství R. Dopady
krize se odrazily zejména ve zm
nabídky jednotlivých subjekt cestovního ruchu,
vyvolané zm nou poptávky ze strany ú astník cestovního ruchu. Podrobn ji je možné
dopady hospodá ské krize ilustrovat na následujících datech.
V roce 2009 navštívilo hromadná ubytovací za ízení (HUZ) eské republiky 12,1 mil. host ,
z ehož 6,1 mil. bylo cizinc . Oproti roku 2008 se snížil po et host celkem o 5,7%, p emž
po et ubytovaných cizinc se snížil o 5,3%. V roce 2009 zahrani ní návšt vníci strávili v R
v pr
ru 3,9 dne, což je o 0,1 dne mén než v roce 2008. Ve 4. tvrtletí roku 2009 vzrostl
po et host , kte í navštívili 5 hv zdi kové hotely o 7,9%, u 4hv zdi kových hotel vzrostl
dokonce tento ukazatel o 9,6% oproti stejnému období p edchozího roku. Nicmén tento
nár st byl na úkor ostatních hotel , jejichž návšt vnost v tomto období poklesla o 13,7%
oproti stejnému období p edchozího roku.
Devizové p íjmy v roce 2009 inily 122 469,9 mil. K , došlo tedy ke zvýšení oproti roku 2008
o 0,4%. Saldo devizových p íjm a výdaj
inilo 45 309,8 mil. K , došlo tedy ke zvýšení
oproti roku 2008 o 1,7% (p i p epo tení t chto údaj na EUR a USD došlo ke snížení
devizových p íjm )1.
Dne 8. února 2010 usnesením . 119 vláda R schválila dokument „Východiska z krize –
politika vlády v krátkodobém a st edn dobém horizontu“. Cílem tohoto dokumentu je
odborným a neideologickým zp sobem pojmenovat hlavní krátkodobé a st edn dobé
problémy eské ekonomiky, do kterých byl zahrnut i sektor cestovního ruchu. Dle tohoto
dokumentu cestovní ruch umož uje bez vysokých a sofistikovaných investic p isp t
k udržení, p ípadn r stu zam stnanosti (cestovní ruch se p ímo podílí cca 3,5% na celkové
zam stnanosti) a zárove p isp t k r stu národního hospodá ství (cestovní ruch se p ímo
podílí cca 3% na tvorb HDP R). Cestovní ruch se po vy ešení t chto problém m že do
budoucna stát jedním z pilí
eské ekonomiky.
Východiskem k dosažení tohoto cíle je zpracování Konsolidovaného plánu podpory
cestovního ruchu (dále jen Konsolidovaný plán), prost ednictvím kterého budou
pojmenovány základní problematické oblasti, které v krátkodobém horizontu brání
v optimálním využití potenciálu cestovního ruchu.
Konsolidovaný plán bude zpracováván každoro
(do 30. ervna daného roku) do roku
2013 vždy na období jednoho roku (od 1. 7. do 30. 6. následujícího roku) na základ
aktuálního stavu tohoto odv tví, zjišt ných p ekážek rozvoje odv tví cestovního ruchu a
požadavk odborné ve ejnosti. Sou ástí Konsolidovaného plánu bude p ehled pln ní
opat ení p edchozího Konsolidovaného plánu, analýza p ekážek rozvoje cestovního ruchu a
z ní vyplývající stanovení nápravných opat ení, stanovení realizátora, odpov dného za
provedení nápravných opat ení, a stanovení termínu realizace.
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Zdrojem statistických dat v dokumentu jsou SÚ a NB.
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Konsolidovaný plán na rok 2010/2011 byl sestaven na základ podn
vzešlých z jednání
zástupc MMR, samosprávy a odborné ve ejnosti. Jsou v n m zohledn ny pouze aktuální
problematické oblasti cestovního ruchu.
Sledované priority sestavení Konsolidovaného plánu:
1. snaha o minimalizaci finan ních nárok na státní rozpo et,
2. zjednodušení podnikání v cestovním ruchu vytvo ením odpovídající legislativy,
3. realizace jednotlivých opat ení v oblasti cestovního ruchu definovaných v Koncepci
státní politiky cestovního ruchu R pro období 2007 – 2013.

II.

Aktivity Konsolidovaného plánu podpory cestovního
ruchu na rok 2010/2011

1. Spolupráce s podvýborem pro cestovní ruch
Zcela zásadní pro podporu aktivit vyvíjených v oblasti cestovního ruchu je spolupráce s nov
ustanoveným podvýborem pro cestovní ruch (byl ustanoven v rámci Výboru pro ve ejnou
správu a regionální rozvoj) v Poslanecké sn movn Parlamentu eské republiky. Intenzivní
spolupráce s podvýborem je d ležitá nap íklad p i prosazování navržených legislativních
úprav.
Termín
Garant

pr
žn
MMR ve spolupráci s Celostátním kolegiem cestovního ruchu

2. Legislativa v oblasti CR
a) Návrh v cného zám ru zákona o CR
R nevyužívá potenciál rozvoje cestovního ruchu, dochází k nekoordinované propagaci
a neefektivnímu vynakládání investic. Výkonnost cestovního ruchu klesá. Je to mimo jiné
zp sobeno pouze doporu ujícím charakterem sou asné legislativy v cestovním ruchu
a absencí legislativy upravující kompetence a odpov dnosti organiza ní struktury cestovního
ruchu. MMR po vzoru vybraných evropských stát zpracovává v cný návrh zákona
o cestovním ruchu, který definuje organiza ní strukturu cestovního ruchu, kompetence
a odpov dnosti jednotlivých úrovní, vazby a komunikaci mezi jednotlivými úrovn mi
a financování organiza ní struktury.
Cílem zavedení zákona o cestovním ruchu je definovat jasnou strukturu ízení a financování
cestovního ruchu. Vy ešení struktury napom že zamezit duplicitám v managementu
a marketingu destinace R a docílit jednotnosti a návaznosti propagace na všech úrovních
ízení cestovního ruchu. Zefektivn ní propagace umožní rychlou reakci na zm nu trend
v cestovním ruchu a nep ímo p isp je ke zvýšení konkurenceschopnosti R. Vymezení
financování organizací cestovního ruchu a jejich innosti p isp je ke zpr hledn ní
a zefektivn ní podpory cestovního ruchu.
Zákon by m l zvýšit motivaci podnikatelských subjekt
na ízení a rozvoji cestovního ruchu v R.

i ve ejné správy participovat
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Odbor cestovního ruchu MMR z ídil pracovní skupinu za ú elem tvorby návrhu v cného
zám ru zákona, v etn od vodn ní pot eby zavedení zákona. leny pracovní skupiny
k zákonu o cestovním ruchu jsou zástupci profesních asociací, zástupci kraj a turistických
region v rámci pracovní skupiny.
Termín
Garant

11/2010
MMR ve spolupráci s MŽP, kraji, profesní a odbornou
ve ejností

b) Pr vodcovské služby
V poslední novele zákona . 455/19991 Sb., o živnostenském podnikání byla p azena
živnost pr vodce mezi živnosti volné. Živnost byla do té doby vázána na prokázání odborné
zp sobilosti, která se skládala z odborné kvalifikace a znalosti cizího jazyka. Pro získání
živnostenského oprávn ní pr vodce jako živnosti volné musí být v sou asné dob spln ny
pouze všeobecné podmínky. Volný režim poskytování pr vodcovských služeb vede
k prudkému poklesu kvality služeb, úbytku pracovních p íležitostí, poklesu zájmu o výkon
profese a studium v oboru, stejn jako k dalšímu nekontrolovanému r stu neoprávn ného
podnikání.
ešením dané problematiky by mohlo být za len ní odborné zp sobilosti pro provozování
pr vodcovské innosti do novely zákona . 159/1999 Sb., o n kterých podmínkách
podnikání v oblasti cestovního ruchu. Navrhovaná novela zákona bude obsahovat i
zmocn ní obcí k vydání na ízení obce (Obce by tak mohly nejen stanovit vybrané lokality,
ale i konkrétní požadavky na znalosti pr vodc .). Novela zákona by mohla vést ke zvýšení
kvality pr vodcovské innosti zavedením spln ní povinných kritérií pro ud lení díl í
kvalifikace pr vodce cestovního ruchu. Na sestavení kritérií pro ud lení díl í kvalifikace
spolupracuje MMR spole
s MŠMT.
Tato úprava pr vodcovské innosti by byla v plném souladu i se živnostenským zákonem.
Živnostenský zákon upravuje p edevším vstup do podnikání, zatím co vlastní výkon ur itých
inností je upravován jinými právními p edpisy.
Mezi další výhody této navrhované novely pat í snazší kontrolovatelnost vykonávání
pr vodcovské innosti a sankcionování porušení podmínek provozování pr vodcovské
innosti. Jako oprávn ný kontrolní orgán by byly stanoveny p íslušné Živnostenské ú ady a
kontrolu na míst by krom nich mohla vykonávat m stská p ípadn obecní policie.
Termín
Garant

pr
žn
MMR ve spolupráci s MPO a Asociací pr vodc

R

c) Cestovní kancelá e a agentury
V souvislosti s p ipravovanou zm nou sm rnice EU . 90/314/EHS o souborných službách
pro cesty, pobyty a zájezdy bude t eba novelizovat zákon . 159/1999 Sb., o n kterých
podmínkách podnikání a o výkonu n kterých inností v oblasti cestovního ruchu.
Zástupci MMR se aktivn ú astní ve ejných konzultací, které jsou organizovány Evropskou
komisí v souvislosti s p ipravovanou novelou sm rnice. Na t chto konzultacích bylo
edstaveno n kolik možných variant zm ny unijní úpravy prodeje a poskytovaných zájezd .
ipravovaná zm na sm rnice by mimo jiné m la posílit ochranu spot ebitele, jako i zvýšit
odpov dnost po adatele zájezd , nebo navrhnout další možné zp soby zajišt ní CK proti
úpadku. První legislativní návrh revize sm rnice 90/314/EEC by m l vzniknout koncem roku
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2010 nebo za átkem roku 2011. Kone né zn ní novely sm rnice musí být následn
implementováno do národních legislativ lenských stát EU, tzn. i do zákona . 159/1999 Sb.
V této souvislosti MMR ve spolupráci s profesními asociacemi CR a zástupci státních orgán
ipraví novelu zákona 159/1999 Sb. Tomuto kroku bude p edcházet vytvo ení analýz rizik,
resp. možných situací, které mohou v cestovním ruchu nastat, a návrh jejich ešení tak,
aby jednotlivé situace nemusely být ešeny ex post. K jednání budou p izváni zástupci
Asociace pojiš oven.
Termín
Garant

12/2011
MMR ve spolupráci ACK R a A CKA

3. Financování organiza ní struktury a ízení cestovního
ruchu
MMR zpracovalo analýzu finan ních tok , resp. prost edk , které generuje odv tví
cestovního ruchu a které plynou do státního i regionálních rozpo . Tato analýza vy íslila
podíl cestovního ruchu na výb ru daní od subjekt poskytujících služby cestovního ruchu
(da z p íjmu fyzických i právnických osob), daní hrazených ú astníky cestovního ruchu
(DPH a spot ební dan ) a dopad cestovního ruchu na tvorbu devizových rezerv. P íjmy
regionálních rozpo
tvo í výb ry tzv. místních i láze ských poplatk . Na základ dat
získaných z této analýzy navrhne MMR efektivní zp soby financování organiza ní struktury a
ízení cestovního ruchu v R a zárove financování aktivit na podporu rozvoje.
Termín
Garant

11/2010
MMR ve spolupráci s MF

4. Kvalita služeb v cestovním ruchu
Úrove kvality poskytovaných služeb je jedním z d ležitých kritérií p i jejich výb ru.
V sou asné dob je tato úrove v jednotlivých segmentech cestovního ruchu velmi
znorodá. V rámci Integrovaného opera ního programu a v souladu s Koncepcí státní
politiky cestovního ruchu na období 2007 - 2013 MMR p ipravilo a od roku 2009 realizuje
kolik systémových projekt , jejichž cílem je ve spolupráci s profesními sdruženími zavést
v R nový systém standardizace a certifikace kvality služeb poskytovaných v cestovním
ruchu.
Nejprve budou vytvo eny standardy kvality služeb a nastaven systém certifikace pro
jednotlivé segmenty cestovního ruchu. Následn budou tyto standardy implementovány do
Národního systému kvality služeb cestovního ruchu, který bude komplexním zp sobem a
pod jednou zna kou garantovat kvalitu poskytovaných služeb v celém spektru nabídky
cestovního ruchu, a to na celém území eské republiky.
Požadavek na vytvo ení Národního systému kvality služeb vzešel od profesních asociací
sdružujících podnikatele v r zných segmentech cestovního ruchu a je inspirován obdobnými
systémy, které jsou ji n kolik let realizovány v zahrani í (Švýcarsko, N mecko, Špan lsko
atd.)
Národní systém kvality služeb p isp je k transparentnosti trhu a jistot , že kone ným
zákazník m bude poskytnuta služba na takové úrovni, kterou o ekávali. Zárove tento
systém podpo í zachování konkurenceschopnosti podnikatel v cestovním ruchu, a to
zejména z hlediska efektivity jejich ízení, marketingu a postavení na trhu.
Systém je budován jako nezávislý, dobrovolný a otev ený, což do budoucna umožní jeho
rozší ení o další služby cestovního ruchu.
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Zásadní aktivitou pro úsp šnou realizaci Národního systému kvality služeb bude intenzivní
marketingová kampa realizovaná agenturou CzechTourism. Tato kampa bude mít dv
roviny, informování podnikatelských subjekt o výhodách zapojení do systému kvality a
informování kone ných zákazník o existenci systému kvality a vyžadování kvalitních služeb.
Termín
Garant

pr
žn
MMR ve spolupráci s profesní a odbornou ve ejností, agenturou
CzechTourism a Radou kvality R

5. Podpora p íjezdového cestovního ruchu
a) St edn dobá marketingová koncepce cestovního ruchu

R

V R chybí st edn dobá marketingová koncepce cestovního ruchu, zam ená na konkrétní
cílové skupiny návšt vník
R, jejich pot eby a požadavky na služby a produkty cestovního
ruchu, definující zp soby, jak vybrané cílové skupiny oslovovat.
Podmínkou zvýšení atraktivity R jako mezinárodní destinace je posílit image
R
v zahrani ní, zlepšit vnímání R zahrani ními turisty a p im t zahrani ní turisty k návšt
.
Na podporu t chto aktivit je t eba realizovat cílené víceleté kampan za ú elem posílení
vnímání
R jako turisticky atraktivní destinace. Zavád ní „marketingové zna ky“ a
ovliv ování vnímání jsou dlouhodobé záležitosti, proto je nutné po celou délku realizace
kampan využívat spole né jednotící prvky. Pro zajišt ní maximální efektivity kampaní je
eba sledovat dopad jejich realizace.
Vytvo ení „marketingové zna ky“ p edchází realizace analýz, za ú elem stanovení cílových
skupin a jejich pot eb, vnímání a znalosti o R a zkoumání zp tné vazby realizovaných
kampaní se využívají data zjišt ná ze statistických a marketingových šet ení, viz níže.
Sou ástí st edn dobé marketingové koncepce bude i aktualizovaná Strategie propagace
vytvo ená na období 2004 – 2010.
Za propagaci R a region
elem z ízená MMR.
Termín
Garant

R

v zahrani í je odpov dná agentura CzechTourism, za tímto

12/2010
MMR (CzechTourism) ve spolupráci s MZV ( eská centra)

b) Podpora vybraných akcí
MMR prost ednictvím agentury CzechTourism vytipuje 2 – 3 nadnárodn atraktivní akce
cestovního ruchu, které se každoro
opakují. Tyto budou cílen propagovány jako
nejvýznamn jší akce eské republiky. Cílem této aktivity je zvýšit pov domí o R
v zahrani í a zvýšit konkurenceschopnost regionálních destinací po ádajících tyto akce.

Termín
Garant

09/2010
MMR (CzechTourism) ve spolupráci s MZV ( eská centra) a MK

c) Víza
Profesní asociace cestovních kancelá í a agentur považují na základ dosavadních
zkušeností ud lování krátkodobých víz v n kterých p ípadech za problematické a zdlouhavé.
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Za ú elem ešení této problematiky byla z podn tu ministra pro místní rozvoj ustanovena
pracovní skupina složená ze zástupc MMR, MZV a MV. lenové pracovní skupiny byli
seznámeni a shodli se na následujících záv rech. Navíc došlo k dohod , že pracovní
skupina se bude sházet pouze v p ípad pot eby, nap . v p ípad konkrétní stížnosti
individuálního klienta i CK, kterou nelze vy ešit prost ednictvím elektronické komunikace.
Víza
Ud lování víz k pobytu do 90 dn (krátkodobá víza) se ídí Na ízením EP a Rady (ES) .
810/2009 o kodexu Spole enství o vízech (Vízovým kodexem), které nabylo ú innosti dne 5.
4. 2010. V n kterých t etích zemích se ud lování krátkodobých víz ídí rovn ž Dohodou o
usnadn ní vízového režimu (facilita ní dohoda) – jedná se o následující státy: Ruská
federace, Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Republika erná Hora, a Makedonie,
Srbsko a Ukrajina, a v nejbližší dob p ibude Gruzie.
Postup ZÚ R p i vy izování schengenských víz je již ve všech aspektech harmonizován s
ostatními lenskými státy, a to jak ve v ci obecných pravidel pro podání žádosti, lh t
k vy ízení, výše vízových poplatk , p edkládaných podp rných doklad apod.
Akreditace cestovních kancelá í
Vznik systému tzv. akreditovaných cestovních kancelá í se provozuje v zemích, kde je
populární a velmi rozší ená turistika organizovaných zájezd , což vede k tomu, že místní
cestovní kancelá e zajiš ují svým klient m (zpravidla ve spolupráci s partnerskými
organizacemi v R) pobytové zájezdy a v rámci tohoto balí ku vy izují i schengenská víza
pro vstup a pobyt v R. Akreditace cestovní kancelá e zastupitelským ú adem tedy spo ívá
v tom, že cestovní kancelá i je umožn no podávat žádosti o víza v zastoupení svých klient
(spolupráce ZÚ s cestovními kancelá emi je upravena v l. 45 Vízového kodexu). Tímto
postupem ZÚ iní výjimku z l. 10 odst. 1 Vízového kodexu, podle kterého je žadatel povinen
dostavit se k podání žádosti o vízum osobn .
Dle Vízového kodexu rozhoduje o ud lení nebo neud lení víza výlu
ZÚ. ZÚ R provád jí
akreditace CK v pr
hu celého roku, výjimkou bývají období vysoké vízové sezóny, kdy
proces m že být pozastaven. Žádný ZÚ nemá stanovený limit po tu akreditovaných CK a
akreditace CK jsou rušeny minimáln , p inou bývají poznatky o zneužitých vízech t chto
CK, negativní zkušenosti jiných ZÚ S apod.
Termín
Garant

pr
žn
MMR ve spolupráci s MZV a MV

6. Podpora vybraných sektor cestovního ruchu
a) Sociální cestovní ruch
Na základ Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj . 25/2010 ze dne 10. února 2010 byl
schválen Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2010, Podprogram Cestovní
ruch pro všechny. Na realizaci Podprogramu bylo ze státního rozpo tu vy len no
100 mil. K , následn byla tato alokace snížena na cca 80 mil. K . Podprogram je zam en
na tvorbu nových produkt domácího cestovního ruchu, v etn marketingové podpory, a
také na vytvo ení podmínek pro realizaci nových produkt domácího cestovního ruchu ve
vztahu k cestovnímu ruchu pro všechny (nap . bezbariérový p ístup, d tská herna, d tský
koutek, mobilní bazén, vybavení t ídy pro školy v p írod apod.). Cílem Podprogramu je
podpo it podnikatele v cestovním ruchu v dob hospodá ské krize, stimulovat poptávku po
službách cestovního ruchu a rozší it ú ast na cestovním ruchu i na mimosezónní období.
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V pr
hu období únor – zá í 2010 byly vyhlášeny 2 výzvy Národního programu,
Podprogramu Cestovní ruch pro všechny, žádosti, resp. projekty doporu ené výb rovou
komisí pro p id lení dotace budou realizovány do konce roku 2011.
Termín
Garant

pr
žn
MMR

b) M.I.C.E. - Kongresový a incentivní cestovní ruch
Kongresový cestovní ruch pat í k nejvíce postiženým segment m cestovního ruchu
v d sledku hospodá ské krize. Tento významný segment cestovního ruchu ve zkratce
nazvaný M.I.C.E. (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), generuje nemalé p íjmy,
navíc není sezónní záležitostí, tj. nabízí celoro ní využití. MMR za pomoci Convention
Bureau p ipravilo dokument, který stanoví zp soby rozvoje a finan ní podpory tomuto
segmentu cestovního ruchu.
MMR realizuje projekty zam ené na sledování statistických dat v oblasti M.I.C.E. segmentu,
které umožní sledování p ínosu M.I.C.E. akcí k rozvoji cestovního ruchu v R, efektivn jší
plánování M.I.C.E. akcí a zefektivn ní propagace M.I.C.E. za ízení.
Agentura CzechTourism z ídila Czech Convention Bureau (CzCB), zam ené na jednotnou
propagaci R jako kongresové a incentivní destinace. CzCB pracuje na sjednocení
prezentací všech kraj
R, rozvíjí projekt „Kampan kandidatur“ – vyhledává potenciální
kontakty a spolupracuje s mezinárodními asociacemi, p ipravuje spole nou inzerci v
odborných titulech, jednotné propaga ní materiály.
Termín
Garant

pr
žn
MMR (CzechTourism)

7. Strategické plánování
a) Statistická data a pr zkumy
Cestovní ruch vyžaduje v oblasti st edn dobého a dlouhodobého plánování odpov dný
koncep ní a systematický p ístup. K tomuto ú elu jsou zapot ebí mj. statistická data
a pr zkumy, které na základ získaných údaj poskytnou dostatek relevantních informací
práv pro tvorbu strategických dokument , ízení cestovního ruchu R a zefektivn ní
realizace aktivit na podporu cestovního ruchu.
Za tímto ú elem MMR a CzechTourism realizují i plánují realizaci projekt zam ených
na pot ebné pr zkumy a rozší ení sledovaných statistických dat. Projekty MMR jsou
zam ené na získávání tzv. hrubých statistických dat znázor ující výkonnost cestovního
ruchu (statistiky p íjezd
a p íjm z cestovního ruchu, statistiky po tu ubytování
v hromadných ubytovacích za ízeních apod.). Tato statistická data využívá SÚ ke
zp esn ní stávajících statistických šet ení a sestavení satelitního ú tu cestovního ruchu R.
Projekty agentury CzechTourism jsou zam ené na získání tzv. m kkých dat, podklad pro
tvorbu a cílení marketingových kampaní (zjišt ní vnímání R návšt vníky, zjišt ní dopad
realizace marketingových kampaní apod.).
MMR zintenzivnilo spolupráci s SÚ se sekcí statistiky a ekonomických m ení UNWTO,
která poskytne asistenci p i realizaci projekt . P i realizaci výzkumných úkol MMR naváže
rovn ž spolupráci s vysokými školami specializovanými na oblast cestovního ruchu.
Termín
Garant

pr
žn
MMR ve spolupráci s SÚ,
školami

NB, výzkumnými institucemi a vysokými
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b) Manuál pro tvorbu produkt
koli pro pojem „produkt cestovního ruchu“ existuje p esná definice, není tento zatím
v pov domí pracovník v cestovním ruchu ustálen. V souvislosti s faktem, že velké množství
grantových program operuje s produkty cestovního ruchu, resp. jejich vznik finan
podporuje, je nutné striktn definovat pravidla a postupy pro vytvo ení produktu cestovního
ruchu a jeho zavedení na trh. Jistým p isp ním k ešení této problematiky bude vytvo ení
manuálu tvorby turistického produktu, který poskytne jasnou informaci pot ebnou
pro úsp šnou a efektivní tvorbu produkt . Manuál zpracuje MMR ve spolupráci s agenturou
CzechTourism a asociacemi cestovních kancelá í, které umožní snazší umíst ní vytvo ených
produkt cestovního ruchu na trh.
Podpora vytvá ení a zavád ní produkt cestovního ruchu na trh vyplývá z Koncepce státní
politiky cestovního ruchu (Priorita 1: Konkurenceschopnost národních a regionálních
produkt
cestovního ruchu), st edn dobého strategického dokumentu schváleného
usnesením vlády . 1239 ze dne 7. listopadu 2007.
Termín
Garant

06/2011
MMR (CzechToursim) ve spolupráci s MŽP

8

