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1. Úvodem  
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR od schválení Koncepce státní politiky cestovního ruchu 
v ČR na období let 2007 – 2013 (dále jen Koncepce) usnesením č. 1239 ze dne 7. listopadu 
2007 velmi intenzivně naplňovalo roli koordinátora realizace schválených opatření Koncepce 
a subjektu zodpovědného dle kompetenčního zákona za rozvoj cestovního ruchu v České 
republice.  

Za jednotlivé segmenty cestovního ruchu je však v ČR odpovědných mnoho subjektů jak na 
národní tak i regionální úrovni, cestovní ruch je tedy velmi silně průřezové odvětví. Jeho 
efektivní řízení se proto stává velmi komplikovanou záležitostí. Proto pro zefektivnění 
realizace a implementace této Koncepce Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v roce 2008 
předložilo do vlády ČR Prováděcí dokument ke Koncepci, který byl schválen usnesením 
vlády č. 913 ze dne 23. července 2008. Tento dokument zpřesnil odpovědnost jednotlivých 
subjektů za realizaci opatření Koncepce a umožnil transparentnější řízení a kontrolu jejich 
naplňování. 

Koncepce má celkem 4 základní priority, 13 opatření a 71 aktivit. Součástí první priority 
Koncepce je tvorba konkurenceschopných produktů cestovního ruchu na národní  
a regionální úrovni. Tvorba takových produktů musí být smyslem činnosti všech subjektů 
působících v oblasti cestovního ruchu, přičemž jejich nutným předpokladem musí být 
atraktivita, jedinečnost a rozmanitost. Naplňování opatření a aktivit této priority probíhá dle 
Prováděcího dokumentu v souladu se stanoveným harmonogramem. 

Prostřednictvím druhé priority Koncepce, která je zaměřena na rozšiřování  
a zkvalitňování infrastruktury a služeb cestovního ruchu, je podporována realizace kvalitní 
základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, rekonstrukce kulturně-historických 
památek a zachování přírodních lokalit využívaných pro cestovní ruch. Slabou stránkou 
dalšího rozvoje je dlouhodobě rozdílná kvalita a úroveň poskytovaných služeb, a proto je 
cílem této priority realizovat některá opatření ke zlepšení tohoto stavu. I tato priorita je zatím 
naplňována dle harmonogramu Prováděcího dokumentu ke Koncepci. 

Marketing a propagace mají z hlediska úspěšnosti prodeje kvalitních produktů na trhu 
cestovního ruchu rozhodující roli. Pro tento účel i pro rozhodování všech subjektů působících 
v oblasti cestovního ruchu je rovněž nezbytné disponovat dostatkem kvalitních informací  
a relevantními statistickými daty. Se zvyšujícími se nároky na kvalitu poskytovaných služeb 
je kladen stále větší důraz na kvalitu a rozvoj lidských zdrojů. Opatření zaměřená na 
zlepšení stavu v těchto oblastech jsou součástí třetí priority Koncepce. Opatření a aktivity 
této priority jsou rovněž naplňovány v souladu s Prováděcím dokumentem. Problematickou 
oblasti v této Prioritě jsou aktivity spojené s vědou a výzkumem v oblasti cestovního ruchu, 
resp. dosud nízká úroveň spolupráce s výzkumnou základnou na vysokých školách, 
především ekonomického zaměření.  

Již na počátku realizace Koncepce se ukazovalo, že bude velmi složité institucionalizovat 
vědu v oblasti cestovního ruchu pod jedno pracoviště. Tuto roli v zatím nedostatečné podobě 
plní různé subjekty včetně akademické sféry. Klíčovým nástrojem řízení cestovního ruchu je 
funkční a kvalitní organizační struktura, jejíž vytváření je součástí čtvrté priority Koncepce. 
Řízení cestovního ruchu se v ČR řídí platnou legislativou, která definuje rozdělení 
kompetencí. Specifikem odvětví cestovního ruchu je nutnost spolupráce celé řady subjektů 
na mnoha úrovních od drobných podnikatelů, místní a krajské samosprávy, státní správy, 
neziskových organizací, profesních organizací a dalších. 

Úroveň spolupráce mezi jednotlivými subjekty se sice od schválení Koncepce podařilo, jak 
vyplývá z Prováděcího dokumentu, zlepšit, zůstává však stále na nedostatečné úrovni. 
Řešení tohoto stavu je obsaženo v ostatních aktivitách této zprávy. Ostatní opatření a aktivity 
této priority jsou zatím naplňována dle harmonogramu. 

Hlavním nástrojem realizace Koncepce je v období 2007 - 2013 především využívání 
evropských fondů. Nejen tato skutečnost vyústila v harmonizaci platnosti Koncepce  
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s programovacím obdobím Evropské unie. Jedná se zejména o IOP, ROP, Programy 
přeshraniční spolupráce, Program rozvoje venkova a další operační programy. V období 
2007 – 2013 je na podporu cestovního ruchu k dispozici cca 1,2 mld. Euro, tedy přibližně 30 
mld. Kč v opatřeních přímo souvisejících s rozvojem cestovního ruchu. Nicméně 
z předkládané analýzy je zřejmé, že aktivity související s cestovním ruchem byly podpořeny  
i z jiných operačních programů nebo opatření nepřímo souvisejících s cestovním ruchem. Při 
započtení této podpory je možné v tomto období na aktivity cestovního ruchu čerpat celkově 
cca 1,7 – 1,8 mld. Euro, tedy přibližně 45 mld. Kč. Jak je dále patrné z této Zprávy, finanční 
prostředky z těchto operačních programů v naprosto rozhodující míře přispívají k realizaci 
konkrétních opatření Koncepce. Bez těchto nástrojů by nebylo možné většinu opatření vůbec 
realizovat.  

V letech 2007 – 2008 se postupně, tak jak byly schvalovány jednotlivé operační programy, 
rozbíhalo jejich čerpání. Tento náběh akceleroval až ke konci roku 2008, přičemž jejich 
hlavní využití připadá na hodnocené období 7/2009 - 6/2011. To je ostatně patrné 
z následujících analytických přehledů, například v období 2007 - 6/2009 bylo ze všech níže 
uvedených programů podpořeno více než 1000 projektů s finanční dotací kolem 12,7 mld. 
Kč, v tomto hodnoceném období 7/2009 – 6/2011 již asi 1860 projektů s celkovou finanční 
dotací kolem 25,8 mld. Kč. 

Záměrem Ministerstva pro místní rozvoj ČR je i nadále v souladu s Koncepcí a Prováděcím 
dokumentem velmi intenzivně pokračovat v koordinaci plnění cílů vytýčených v těchto 
strategických dokumentech s cílem podporovat efektivní rozvoj cestovního ruchu v ČR. 

V Koncepci, resp. v jejím prováděcím dokumentu byly stanoveny následující priority  
a opatření: 
 
Priorita 1: Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů cestovního ruchu 

Opatření 1.1:  Tvorba nosných národních a nadnárodních produktů cestovního ruchu 
Opatření 1.2: Tvorba specifických regionálních produktů cestovního ruchu 

Priorita 2: Rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury a služeb cestovního ruchu 

Opatření 2.1: Rekonstrukce a výstavba kvalitní základní a doprovodné infrastruktury cestovního 
ruchu 
Opatření 2.2: Rekonstrukce kulturně-historických památek a zachování přírodních lokalit využívaných 
pro cestovní ruch s důrazem na jejich sekundární využití 
Opatření 2.3: Zkvalitňování služeb cestovního ruchu 
Opatření 2.4: Vytváření podmínek pro realizaci šetrných forem cestovního ruchu 

Priorita 3: Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů 

Opatření 3.1: Marketing (propagace) cestovního ruchu na mezinárodní, národní a regionální úrovni 
Opatření 3.2: Zkvalitnění statistiky a informací o cestovním ruchu 
Opatření 3.3: 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 4.1: Zakládání a činnost organizací cestovního ruchu na regionální a oblastní úrovni 
Opatření 4.2: Činnost turistických informačních center 
Opatření 4.3: Spolupráce mezi veřejným a podnikatelským sektorem, neziskovými 
organizacemi a profesními a zájmovými sdruženími v cestovním ruchu 
Opatření 4.4: Krizový management a zkvalitnění fungování správních orgánů v oblasti cestovního 
ruchu v ČR 
 
Zpráva je zpracována za období červenec 2009 až červen 2011, resp. shrnuje také 
dosavadní plnění Koncepce od roku 2007 do 30. 6. 2011 a podává jasnou informaci o tom, 
jakým způsobem jsou jednotlivé priority a opatření Koncepce naplňovány.  
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR při zpracování této Zprávy spolupracovalo s níže 
uvedenými subjekty: 
 
Garant  Ústřední orgány 

státní správy 
MPSV; MŽP; MŠMT; MPO; MV; MK; MZV; MZe; MZ; 
ČSÚ 

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

Ostatní subjekty Subjekty sdružené v Celostátním kolegiu cestovního 
ruchu1  

 
Další zpráva o plnění Koncepce bude vládě ČR předložena dle usnesení č. 1239 ze dne  
7. listopadu 2007 do 30. června 2013. 
 

                                                
1 Celostátní kolegium cestovního ruchu bylo zřízeno jako poradní orgán ministra a partner Podvýboru 
PSP ČR pro cestovní ruch. Členy Kolegia jsou zástupci MMR ČR, agentury CzechTourism, AHR ČR, 
ACK ČR, AČCKA, Asociace průvodců ČR, ATIC, ATUR, SOCR ČR, KČT, SVT, České dědictví 
UNESCO, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, ad.  
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2. Metodická východiska 
Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na léta 2007 - 2013 (dále jen Koncepce) 
vychází z aktuálních potřeb rozvoje celého průřezového odvětví cestovního ruchu  
a stanovila hlavní rozvojové priority, opatření, resp. aktivity. Aby mohla být Koncepce 
úspěšně naplňována, je nezbytné mít k dispozici účinné nástroje její podpory.  

K těm patří v první řadě nástroje, které jsou v přímé gesci MMR. První nejdůležitější skupinu 
zde představují Integrovaný operační program (dále jen IOP), rozpočtové aktivity MMR ČR, 
Program přeshraniční spolupráce a aktivity CzechTourism, příspěvkové organizace MMR 
ČR. Například IOP se podílel v hodnoceném období na podpoře projektů cestovního ruchu 
částkou 5,9 mld. Kč, tj. 23,2 % z celkové alokace prostředků na podporu cestovního ruchu ve 
sledovaném období 25 817,39 mil. Kč (7/2009 – 6/2011). Program přeshraniční spolupráce 
pak částkou 1,8 mld. Kč, tj. 6,98 % podíl podpory ve sledovaném období2. 

Nejdůležitějším nástrojem podpory rozvoje cestovního ruchu v období 2007 - 2013 jsou v ČR 
Regionální operační programy (dále jen ROP), v nichž je v uvedeném plánovacím období 
alokována na primární osu „Cestovní ruch“ částka blížící se 1 mld. Euro, tedy přibližně 24 - 
25 mld. Kč. Z metodických i praktických důvodů jsou následující analýzy, resp. výběr 
projektů zaměřeny nejen na prioritní osu Cestovní ruch, ale i na prioritní osy Rozvoj měst a 
obcí, resp. Dopravní dostupnost. Jde především o projekty budování  
a rekonstrukce muzeí a galerií, sportovně-rekreační infrastruktury, resp. cyklostezek 
v turisticky atraktivních lokalitách. Důvodem je fakt, že některé regiony NUTS II uvedené typy 
projektů zařazují do prioritní osy Cestovní ruch, některé pak nikoliv a podporují je v již 
zmíněných jiných osách. V tomto případě lze celkovou podporu projektů s jasnou přidanou 
hodnotou pro cestovní ruch v ROP zvýšit ze zmiňované 1 mld. Euro  
na asi 1,2 až 1,3 mld. Euro, tedy asi na 30 až 32 mld. Kč.   

V hodnoceném období  7/2009 až 6/2011 z celkové přidělené podpory projektů cestovního 
ruchu ve výši 25,8 mld. Kč připadalo na ROP 13,8 mld. Kč, tj. 53,44 %.  ROP nejsou sice 
nástrojem podpory cestovního ruchu v gesci MMR ČR (jsou v gesci Regionálních rad sedmi 
regionů soudržnosti NUTS II), nicméně prováděcí dokumenty všech sedmi ROP 
jednoznačně vychází při stanovení svých priorit a opatření v oblasti cestovního ruchu z 
Koncepce na jedné straně, drtivá většina předkládaných projektů pro dotační podporu z ROP 
má v kritériích jednotlivých výzev jasně stanovený soulad s  Koncepcí a programovými 
dokumenty regionální (krajské) úrovně, které rovněž z  Koncepce vycházejí, na straně druhé.  

Další skupinu nástrojů na národní úrovni (nástroje neřízené přímo MMR ČR) pro podporu 
cestovního ruchu, resp. jeho vybraných forem, představují programy jednotlivých 
ministerstev povětšinou formou jejich Operačních programů, zejména MZe - Podpora rozvoje 
venkova (v hodnoceném období podpora projektů cestovního ruchu  
ve výši 1,17 mld. Kč, tj. 4,5 %) a MŽP (OP Životní prostředí – 1 mld. Kč, tj. 3,9 %) - podpora 
šetrných forem cestovního ruchu, venkovské turistiky aj., dále MK (podpora památek 
kulturního dědictví), MPSV (vybrané aktivity vzdělávání a školení v odvětví cestovního 
ruchu), MZV (podpora tvorby image ČR) a MŠMT (např. podpora vzdělávání a výzkumu 
v oblasti cestovního ruchu). Specifickou oblastí, byť méně významnou, představují OPPK 
(Operační program Praha a konkurenceschopnost) s finanční alokací 1,3 % a granty 
z Norských fondů (zejména v období 2007 - červen 2009). Nemalé finanční prostředky 
přichází do cestovního ruchu přes příspěvkové organizace a státní fondy ministerstev – např. 
příspěvková organizace MMR ČR CzechTourism ročně na marketingové aktivity vydává 300 
mil. Kč, Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) cca 200 mil. Kč (budování cyklistické 
infrastruktury). 

Konečně poslední skupinu významných nástrojů v podpoře cestovního ruchu lze nalézt 
v činnosti jednotlivých krajů (například dotační programy na podporu cestovního ruchu, 
zejména v oblasti marketingu, podpory budování a činnosti krajských centrál/organizací 
                                                
2 Data pro finanční analýzu byla získána z informačního systému Monit ze dne 29. dubna 2011. 
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cestovního ruchu, resp. turistických regionů) a v podpoře tvorby koncepčních programových 
dokumentů rozvoje cestovního ruchu). 

Tímto jsou nyní popsány základní oblasti, ve kterých jsou následně analyzovány a 
vyhodnoceny aktivity/podpořené projekty a granty cestovního ruchu z veřejných prostředků 
v souladu se stanovenými cíli, prioritami a opatřeními Koncepce. 

Analytická část zprávy zahrnuje pro přehlednost informace ze tří časových období. 
Monitoring 13 stanovených opatření Koncepce, resp. nejdůležitějších aktivit v nich je 
proveden formou počtu podpořených projektů, resp. výše přidělené finanční podpory, a to 
v obdobích 2007 - červen 2009, červenec 2009 - červen 2011 a konečně souhrnný přehled 
naplňování Koncepce v období 2007 - červen 2011.     
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3.         Vývoj cestovního ruchu ČR 
Koncepce státní politiky rozvoje cestovního ruchu neobsahuje měřitelné indikátory, které by 
umožnily porovnat úspěšnost plnění Koncepce s vývojem cestovního ruchu a zároveň dle 
vývoje cestovního ruchu určit správnost realizovaných aktivit, či potřebu aktualizace 
Koncepce. Měřitelné indikátory jsou součástí nástrojů implementace Koncepce, tedy 
operačních programů. Komplexní plnění indikátorů operačních programů bude možné získat 
až při vyhodnocení operačních programů (tedy po roce 2013). 

V této kapitole bude uveden stručný přehled vývoje cestovního ruchu v České republice. Rok 
2007 byl z pohledu cestovního ruchu České republiky nejúspěšnějším rokem, vlivem 
vyčerpání růstových opatření a poklesu konkurenceschopnosti od roku 2007 dochází 
ke znatelnému poklesu většiny indikátorů výkonnosti cestovního ruchu. Tento pokles byl 
navíc umocněn hospodářskou krizí a změnou trendu výběru dovolených u hlavních 
zdrojových trhů. Česká republika zaznamenala citelnější pokles výkonnosti cestovního ruchu 
v porovnání s okolními státy. V roce 2010 došlo k zastavení poklesu, respektive mírnému 
oživení, avšak hodnot z roku 2007 nebylo zdaleka dosaženo. 

Z následující tabulky je zřejmý pokles výkonnosti cestovního ruchu a jeho přínosů na růst 
národního hospodářství, což je nejlépe vidět na trvalém poklesu podílu cestovního ruchu na 
službách. 

Přínos CR na ekonomiku ČR 2007 2008 2009 2010 
2011 - 1. 
čtvrtletí 

Podíl CR na HDP 2,9 2,8 2,9 . . 
Podíl CR na celkové zaměstnanosti 4,50 4,48 4,56 . . 
Podíl CR na exportu 5,2 4,9 6,0 5,3 4,4 
Podíl CR na službách 37,8 33,0 31,8 30,9 29,9 

Zdroj: ČSÚ 

Výkonnost cestovního ruchu České republiky lze nejlépe doložit na vývoji Počtu hostů 
v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu (HUZ), Počtu přenocování hostů 
v HUZ a Průměrného počtu přenocování.  

Ve sledovaném období došlo jak k poklesu hostů v HUZ, tak poklesu počtu přenocování 
v HUZ i poklesu průměrného počtu přenocování.  
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Průměrný počet přenocování
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Ve sledovaném období došlo vlivem poklesu příjmů a stagnace výdajů k poklesu salda 
z cestovního ruchu, oživením příjezdového cestovního ruchu v roce 2010 došlo k růstu 
příjmů a tím i navýšení salda. 

Bilance příjmů z CR
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Pro znázornění dlouhodobého vývoje cestovního ruchu je v následujícím grafu znázorněn 
vývoj přenocování v HUZ od roku 2001, je zde dobře patrný postupný růst počtu přenocování 
do roku 2005, zpomalení růstu mezi roky 2005 – 2007, kdy v roce 2007 byl zaznamenán 
největší počet přenocování. Od roku 2010 nastává pokles přenocování.  

Vývoj přenocování v HUZ
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Zdroj: ČSÚ 

Negativní vývoj cestovního ruchu České republiky lze spatřit i na vývoji přenocování hlavních 
zdrojových trhů (těchto 10 zemí tvoří 68,9 % přenocování zahraničních návštěvníků).  
 

Vývoj přenocování hlavních zdrojových trhů
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4. Analýza podpory cestovního ruchu v Koncepci v období 

7/2009 – 6/2011 

A. Finanční analýza 
Priorita 1: Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů 
cestovního ruchu 
Hlavním záměrem uvedené priority je výrazné rozšíření a zkvalitnění nabídky moderních 
turistických produktů a programů, podpora malého a středního podnikání v cestovním ruchu, 
prodloužení délky pobytu turistů a růst příjmů z cestovního ruchu. Cíle priority byly 
v hodnoceném období naplňovány ve dvou opatřeních, a to v Opatření 1.1:  Tvorba nosných 
národních a nadnárodních produktů cestovního ruchu a v Opatření 1.2: Tvorba specifických 
regionálních produktů cestovního ruchu. Hlavními nástroji pro realizaci uvedených opatření 
byly především IOP), ROP a aktivity MMR ČR a CzechTourism, resp. aktivity krajů ČR, resp. 
turistických regionů ČR. V hodnoceném období byly realizovány pouze 4 nosné národní 
produkty a 151 specifických regionálních produktů cestovního ruchu. 

Podíl finančních prostředků na podporu aktivit v této prioritě činil pouze 1,74 % alokace na 
podporu všech opatření Koncepce ve sledovaném období. 
 
Priorita 1: Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů cestovního ruchu 
Nástroje, resp. 
programy podpory 

Počet projektů Finanční dotace projektů v mil. Kč 
2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

IOP3 0 3 3 0 28,96 28,96 
ROP 29 16 45 184,19 131,96 316,15 
OP Přeshr. spolupráce 0 9 9 0 74,84 74,84 
Program rozvoje venkova 12 91 103 13,18 107,07 120,25 
NPPCR (MMR) 0 36 36 0 64,32 64,32 
MK 61 36 97 77,29 41,9 119,19 
Celkem 102 191 293 274,66 449,05 723,71 
 
Opatření 1.1:  Tvorba nosných národních a nadnárodních produktů cestovního 
ruchu 
Realizace aktivit v tomto opatření, tedy především příprava a tvorba národních a 
nadnárodních produktů cestovního ruchu (např. tvorba produktů zaměřených na nabídku 
nejvýznamnějších historických měst ČR s důrazem na jejich společnou propagaci, tvorba 
produktů lázeňského cestovního ruchu a wellness pobytů, tvorba produktů zaměřených na 
kongresový cestovní ruch, tvorba produktů aktivní rekreace - portál Kudy z nudy, tvorba 
produktů památek UNESCO, aj.) a jejich postupné uvádění na trh by mělo výrazně přispět ke 
konkurenceschopnosti našeho cestovního ruchu zejména z mezinárodního srovnání. Je 
proto jasně překvapivý minimální počet dosud podpořených projektů v hodnoceném období.  
Na tuto problematiku orientovaný IOP zatím přinesl pouze tři projekty v celkové výši  
cca 29 mil. Kč. Takto nízký počet národních produktů cestovního ruchu je na jedné straně 
dán složitostí problému přípravy takových produktů (nutnost koordinace velkého množství 
subjektů, neexistence konkurenceschopných regionálních produktů jako základních kamenů 
                                                
3 Prostřednictvím IOP lze realizovat opatření na podporu cestovního ruchu ve dvou prioritních osách. 
Prioritní osa 4.1 Národní podpora cestovního ruchu je vícecílová (projekty jsou tvořeny ze dvou 
žádostí – pro cíl Konvergence a pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost), pro účely 
zjištění počtu realizovaných projektů jsou dvě identické žádosti považovány za jeden projekt a 
v případě zjištění výše přidělené dotace je v tabulce uveden součet za obě projektové žádosti. 
Zatímco prioritní osa 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví je jednocílová a 
projektové žádosti lze předkládat pouze v rámci cíle Konvergence.  



 11

produktů hierarchicky vyšší úrovně apod.), na straně druhé i skutečností, že poměrně mnoho 
dosud podpořených projektů má často v názvu produkt (např. projekty CzechTourism), ten je 
však povětšinou jen verbálně popsán v marketingových strategiích těchto projektů (co by 
mělo být produktem, kdo, jak a kdy se připraví, nechybí ani akční plány), naprostá většina 
finančních prostředků jde však na marketing a propagaci těchto projektů. 

Tato situace je zrcadlově stejná, jen ještě v daleko větším měřítku, u tvorby regionálních 
produktů cestovního ruchu (viz následující opatření). 

Na řešení tohoto problému by se Koncepce měla přednostně soustředit ve zbývajícím 
období, např. v plánované Střednědobé strategii rozvoje cestovního ruchu v gesci MMR ČR. 

Podíl finančních prostředků na podporu aktivit v tomto opatření činil pouze 0,17 % alokace 
na podporu všech opatření Koncepce ve sledovaném období. 
 
Opatření 1.1:  Tvorba nosných národních a nadnárodních produktů cestovního ruchu 
Nástroje, resp. 
programy podpory 

Počet projektů Finanční dotace projektů v mil. Kč 
2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

IOP 0 3 3 0 28,96 28,96 
OP Přeshr. spolupráce 0 1 1 0 13,88 13,88 
Celkem 0 4 4 0 42,84 42,84 
 
Opatření 1.2: Tvorba specifických regionálních produktů cestovního ruchu 
V tomto opatření bylo v hodnoceném období podpořeno celkem 187 projektů s celkovou 
finanční dotací 406,2 mil. Kč. 

V průběhu sledovaného období v této aktivitě bylo z ROP podpořeno celkem 16 specifických 
produktů cestovního ruchu s dotační částkou z veřejných prostředků 131,9 mil. Kč. 
(budování naučných stezek, tvorba produktových balíčků ve vybraných oblastech aj.). Tento 
poměrně nízký počet je dán faktem, že velký počet regionálních projektů se jako produkty 
tváří, nicméně jsou pouze marketingovými a propagačními aktivitami krajů a vybraných 
turistických regionů, resp. turistických středisek (blíže viz Opatření 3.1: Marketing 
(propagace) cestovního ruchu na mezinárodní, národní a regionální úrovni). Tento zřejmý 
nedostatek se ve zbytku období platnosti Koncepce již zcela odstranit nepodaří, neboť 
naprostá většina finančních prostředků, určená na tvorbu regionálních turistických produktů 
v jednotlivých ROP, je již vyčerpána. 

Dalším významným nástrojem podpory v hodnoceném období byl Program rozvoje venkova, 
kde bylo ve sledovaném období podpořeno celkem 91 projektů v dotační výši 107 mil. Kč (v 
drtivé většině se jednalo o menší projekty zaměřené na budování naučných stezek, resp. o 
produkty v podobě prohlídek muzejních expozic, které jsou svázány s určitým příběhem, 
zážitkem a dalšími atraktivitami a doprovodnými službami). 

Dalším nástrojem podpory cestovního ruchu ve sledovaném období je Národní program 
podpory cestovního ruchu 2010 - 2013 (dále jen NPPCR) financovaný z prostředků státního 
rozpočtu. V roce 2010 byl NPPCR realizován prostřednictvím podprogramu Cestovní ruch 
pro všechny (vyhlášeny 2 výzvy), který umožnil realizaci následujících opatření Koncepce: 
1.2 tvorba specifických regionálních produktů (vytvoření produktů cestovního ruchu 
zaměřených na znevýhodněné skupiny občanů ČR), 2.1 rekonstrukce a výstavba kvalitní 
základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (podprogram umožňoval úpravu 
stávající infrastruktury ve vztahu k cílovým skupinám podprogramu - např. bezbariérový 
přístup, dětská herna, dětský koutek, mobilní bazén, vybavení třídy pro školy v přírodě 
apod.), a 3.2 marketing cestovního ruchu na mezinárodní, národní a regionální úrovni (v 
rámci podprogramu bylo možné realizovat marketingové aktivity na podporu vytvořených 
produktů domácího cestovního ruchu). 
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Ve dvou výzvách bylo podpořeno celkem 36 akcí o celkové výši dotačních prostředků  
64 325 tis. Kč. Vzhledem k charakteru podporovaných aktivit daného podprogramu 
(provázanost jednotlivých opatření v jedné akci) není možné provést rozdělení, kolika akcemi 
a s jakou alokací bylo to které opatření naplněno. Každá podpořená akce obsahovala tvorbu 
nového produktu CR a marketingovou podporu vytvořeného produktu a zároveň v mnoha 
případech bylo realizací akcí naplněno i opatření 2.1 Koncepce. 

Ve výše uvedených statistikách (vzhledem ke zvolené metodice) není zahrnuta plánovaná 
alokace podpory cestovního ruchu v rámci NPPCR – Cestování dostupné všem pro rok 
2011. MMR ČR předpokládá, že v roce 2011 přerozdělí cca 72 mil. Kč určených na budování 
a rekonstrukci doprovodné infrastruktury CR, resp. zpřístupňování turistických atraktivit 
regionálního a nadregionálního významu. 

Do aktivit v tomto opatření lze zahrnout také projekty podporované MK (v průběhu 
sledovaného období byly realizovány projekty zaměřené na pořádání filmových festivalů - 
financováno ze státního fondu kinematografie – 36 projektů, 41,9 mil. Kč). 

Pátým programem podporujícím projekty v tomto opatření byl v hodnoceném období 
Program přeshraniční spolupráce v gesci MMR ČR (v průběhu sledovaného období bylo 
realizováno 8 projektů s dotací 60,9 mil. Kč). 

Častou připomínkou při nedostatečné tvorbě regionálních produktů cestovního ruchu jsou 
legislativní omezení (daná zákonem č. 159/1999, o některých podmínkách podnikání) 
prodeje produktových balíčků samotnými jejich tvůrci, zejména turistickými organizacemi  
a krajskými centrálami (sdruženími) cestovního ruchu u nás. V této oblasti je nutné přistoupit 
k úpravám legislativy a problém prodeje domácích regionálních produktů, resp. produktových 
balíčků řešit i v rámci připravovaného zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu v gesci 
MMRČR. 

Podíl finančních prostředků na podporu aktivit v tomto opatření činil pouze 1,57 % alokace 
na podporu všech opatření Koncepce ve sledovaném období.  

 
Opatření 1.2: Tvorba specifických regionálních produktů cestovního ruchu 
Nástroje, resp. 
programy podpory 

Počet projektů Finanční dotace projektů v mil. Kč 
2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

ROP 29 16 45 184,19 131,96 316,15 
OP Přeshr. spolupráce 0 8 8 0 60,96 60,96 
NPPCR (MMR) 0 36 36 0 64,32 64,32 
MK 61 36 97 77,29 41,9 119,19 
Program rozvoje 
venkova 12 91 103 13,18 107,07 120,25 
Celkem 102 187 289 274,66 406,21 680,87 
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Priorita 2: Rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury a služeb cestovního ruchu 
Budování a zkvalitňování základní a doprovodné infrastruktury a služeb je jednoznačně 
stěžejní prioritou v hodnoceném období realizace Koncepce. Není proto ani překvapivé, že 
na „nejdražší“ infrastrukturní projekty připadá přes 73 % všech podpořených projektů  
a především přes 85,6 % veškeré podpory cestovního ruchu v ČR. Z hlediska struktury 
využitých nástrojů jasně dominují ROP a IOP, na které připadal 82,52 % finanční podíl 
v uvedené prioritě (58,2 resp. 24,3 %), tedy rozhodující nástroje, resp. programy 
z evropských podpůrných fondů. Tento trend je ostatně patrný od roku 2007 (viz následující 
tabulka).  Na rozvoj této aktivity byl v roce 2010 zaměřen podprogram "Podpora rozvoje 
hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů" (dále jen Podpora rozvoje regionů), 
který umožnil čerpání podpory na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v obcích ve 
vymezených regionech se soustředěnou podporou státu. 

Z hlediska realizovaných jednotlivých opatření v této prioritě připadal rozhodující podíl na 
Opatření 2.1: Rekonstrukce a výstavba kvalitní základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu (ve sledovaném období byl realizováno 1045 projektů, tj. 54,4 % ze všech 
opatření Koncepce, resp. 12,5 mld. Kč, tj. 48,54 % z celkové finanční podpory všech 
opatření Koncepce), následuje Opatření 2.2: Rekonstrukce kulturně-historických památek a 
zachování přírodních lokalit využívaných pro cestovní ruch s důrazem na jejich sekundární 
využití (ve sledovaném období bylo realizováno 246 projektů o celkové přidělené dotaci 8,6 
mld. Kč, resp. 33,15 %), nejméně pak na Opatření 2.3: Zkvalitňování služeb cestovního 
ruchu (ve sledovaném období byly realizovány 3 projekty o celkové přidělené dotaci 141,7 
mil. Kč, resp. 0,55 %). 

Podíl finančních prostředků na podporu aktivit v této prioritě ve sledovaném období činil 
naprosto rozhodujících 85,9 % ze všech podpořených priorit. 
 
Priorita 2: Rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury a služeb cestovního ruchu 
Nástroje, resp. 
programy podpory 

Počet projektů Finanční dotace projektů v mil. Kč 
2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

IOP 0 18 18 0,00 5 375,55 5 375,55 
ROP 395 416 811 10 069,91 12 926,77 22 996,68 
OP Přeshr. spolupráce 0 55 55 0,00 937,16 937,16 
Program rozvoje 
venkova 343 585 928 674,41 1 043,06 1 717,47 
OP Životní prostředí 2 73 75 7,93 985,05 992,98 
OP Praha 9 14 23 363,33 300,00 663,33 
OP Podnikání a inovace 2 17 19 2,53 107,74 110,27 
SFDI (cyklostezky) 104 109 213 325,07 431,64 756,71 
Norské fondy  31 0 31 636,78 0,00 636,78 
Podpora rozvoje regionů 
(MMR) 0 64 64 0,00 48,54 48,54 
Státní program podpory 
CR (MMR) 0 0 0 6,00 0,00 6,00 
Dotace NNO a KČT 
(MMR) 0 0 0 26,00 25,00 52,00 
Celkem 886 1 351 2 237 12 112,31 22 180,78 34 293,09 
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Opatření 2.1: Rekonstrukce a výstavba kvalitní základní a doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu 
Počtem projektů i výší finanční podpory z veřejných prostředků jde o nejdůležitější opatření 
v Koncepci v hodnoceném období. V rámci tohoto opatření bylo ve sledovaném období 
celkem podpořeno 1045 projektů, výše alokace dosáhla 12,5 mld. Kč (v průměru téměř 11,9 
mil. Kč na 1 projekt). 

Nejdůležitějším nástrojem podpory zde byl ROP (ve sledovaném období bylo podpořeno 311 
povětšinou větších infrastrukturních projektů s finanční dotací 10 mld. Kč (tj. přes 80,3 % 
finančních dotací na toto opatření). Z hlediska druhové skladby, resp. realizovaných aktivit 
(zvyšování standardu ubytovacích a stravovacích zařízení, modernizace lázeňské 
infrastruktury a doprovodných služeb v nich, dovybavení nejvýznamnějších zimních středisek 
a center letní rekreace, turisticky atraktivních měst sportovně-rekreační infrastrukturou, 
budování integrované sítě cyklotras a cyklostezek, vybavených doprovodnou infrastrukturou, 
resp. výstavba a budování pěších stezek) bylo v rámci ROP v hodnoceném období 
podpořeno například 55 projektů budování cyklotras a cyklostezek, 100 projektů výstavby či 
modernizace ubytovacích zařízení, 10 projektů výstavby moderních bazénů a koupališť, 15 
projektů výstavby či rekonstrukce ski areálů pro zimní sporty a rekreaci, více než 90 projektů 
výstavby sportovně-rekreačních areálů a volnočasových aktivit v turisticky zajímavých 
městech a střediscích, 8 projektů výstavby a modernizace lázeňské infrastruktury, 2 projekty 
výstavby golfových hřišť. 

Druhým významným nástrojem v Opatření 2.1 byl ve sledovaném období Program rozvoje 
venkova. V uvedených aktivitách zde bylo podpořeno celkem 477 projektů v celkové finanční 
výši téměř 1 mld. Kč. Z Programu rozvoje venkova byly podpořeny zejména drobnější 
projekty zaměřené na zvyšování standardu ubytovacích a stravovacích zařízení (přes 50 % 
projektů, finanční dotace – 80 %), dále drobnější projekty budování sportovních areálů, 
víceúčelových sportovních hřišť, skiareálů (37 % projektů, finanční dotace – přes 15 %), 
cyklostezek, pěších stezek a lyžařských běžeckých tras (3,5 % projektů, finanční dotace jen 
2 %), podpořeny byly i menší projekty cílené na jezdectví a jezdecké sporty. V naprosté 
většině se jednalo o projekty udržitelného cestovního ruchu. 

Třetím významným nástrojem realizace, resp. podpory tohoto opatření byl Program 
přeshraniční spolupráce (ve sledovaném období bylo podpořeno celkem 53 projektů 
s finanční dotací přes 920 mil. Kč). 

Poměrně velké prostředky plynou do cestovního ruchu i přes Státní fond dopravní 
infrastruktury. Z něj jsou financovány mimo jiné cyklostezky, které jsou již dnes základní 
páteřní turistickou infrastrukturou. V celém sledovaném období bylo z tohoto zdroje uvolněno 
na jejich výstavbu 757 mil. Kč. (v období 7/2009 – 6/2011 pak 432 mil. Kč). Při vědomí, že ze 
strukturálních fondů plyne do cyklostezek cca 3,5 mld. Kč (započteno ve výše uvedených 
programech podpory), je podíl státního rozpočtu na jejich financování asi pětinový. 

V roce 2010 byl realizován podprogram "Podpora rozvoje hospodářsky slabých a 
strukturálně postižených regionů" zaměřený na podporu rozvoje infrastruktury cestovního 
ruchu v obcích ve vymezených regionech se soustředěnou podporou státu. V rámci tohoto 
Podprogramu bylo realizováno 64 projektů o celkové alokaci 48 538 445 Kč. Projekty byly 
nejčastěji zaměřené na rekonstrukci / dovybavení sportovišť a víceúčelových hřišť, výstavbu 
cyklostezek, dovybavení infrastruktury cyklostezek, výstavba a rekonstrukce turistického 
značení, rekonstrukce a dovybavení lyžařských areálů atd. 

Ve sledovaném období podíl finančních prostředků na podporu aktivit v tomto opatření činil 
celkem 48,5 %, tedy nejvíce ze všech opatření. 
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Opatření 2.1: Rekonstrukce a výstavba kvalitní základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu 
Nástroje, resp. programy 
podpory 

Počet projektů Finanční dotace projektů v mil. Kč 
2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

ROP 297 311 608 6 794,13 10 056,33 16 850,46 
OP Přeshr. spolupráce 0 53 53 0,00 922,69 922,69 
Program rozvoje 
venkova 261 477 738 547,94 889,98 1 437,92 
OP Podnikání a inovace 2 17 19 2,53 107,74 110,27 
OP Životní prostředí 0 4 4 0,00 15,18 15,18 
SFDI (cyklostezky) 104 109 213 325,07 431,64 756,71 
OP Praha 4 10 14 107,59 58,98 166,57 
Státní program podpory 
CR (MMR) 0 0 0 6,00 0,00 6,00 
Podpora rozvoje regionů 
(MMR) 0 64 64 0,00 48,54 48,54 
Celkem 668 1 045 1 713 7 783,26 12 531,08 20 314,34 
 

 
 



 17

Opatření 2.2: Rekonstrukce kulturně-historických památek a zachování 
přírodních lokalit využívaných pro cestovní ruch s důrazem na jejich 
sekundární využití 
Toto opatření je druhým nejdůležitějším opatřením v rámci realizace Koncepce 
v hodnoceném období 7/2009 - 6/2011. V aktivitách tohoto opatření (rekonstrukce 
nejvýznamnějších kulturních, technických a historických památek pro cestovní ruch, 
revitalizace přírodních lokalit využívaných pro cestovní ruch, budování infrastruktury v ZOO, 
podpora vzniku a rozvoje kulturních zařízení -  galerie, muzea) bylo podpořeno celkem 246 
projektů s finanční podporou 8,6 mld. Kč (jednalo se o jedny z nejdražších projektů 
v průměru téměř 34,8 mil. Kč na 1 projekt). 

Nejdůležitějším finančním nástrojem ve sledovaném období byl jednoznačně IOP – 61 % 
realizované finanční podpory v tomto opatření (podpořeno celkem 15 projektů národního 
významu s dotací přes 5,2 mld. Kč, tj. v průměru 346,6 mil. Kč na 1 projekt – nejdražší 
projekty v celém hodnoceném období Koncepce). 

Druhým významným nástrojem podpory ve sledovaném období byl ROP, kde bylo 
podpořeno celkem 91 projektů s finanční dotaci přes 2,6 mld. Kč. Jednalo se především o 
více jak 50 projektů podpory rekonstrukce kulturně-historických památek regionálního a 
nadregionálního významu (s finanční dotací přes 1,1 mld. Kč), 33 projektů výstavby a 
rekonstrukce regionálních muzeí a galerií v turisticky významných střediscích cestovního 
ruchu (povětšinou měst) s finanční dotací přes 900 mil. Kč. 

Třetím finančním nástrojem podpory aktivit v tomto opatření byl také OP Životní prostředí (ve 
sledovaném období bylo podpořeno 51 projektů s finanční dotací cca 327 mil. Kč). 

Doplňkovým zdrojem podpory projektů v tomto opatření byl také Operační program Praha 
(ve sledovaném období byly podpořeny čtyři velké projekty s celkovou výší alokace 241 mil. 
Kč v oblasti péče o kulturní a historické dědictví). 

Druhým menším doplňkovým zdrojem byl také Program rozvoje venkova (ve sledovaném 
období bylo podpořeno 84 drobných projektů s finanční dotací 97 mil. Kč). Jednalo se 
zejména o problematiku zachování kulturního dědictví  - vytvořená nebo rekonstruovaná 
muzea a galerie (celkem 52 projektů, tj. 62%), druhým největším počtem byly projekty pro 
zachování historického dědictví pro cestovní ruch (hrady, zámky, sakrální památky a apod.), 
které se na celkovém počtu podílely 25% (21 projektů). 

Podíl finančních prostředků na podporu aktivit v tomto opatření ve sledovaném období činil 
celkem 33,15 % ze všech podpořených opatření, tedy druhé nejvíce podporované opatření. 
 
Opatření 2.2: Rekonstrukce kulturně-historických památek a zachování přírodních lokalit 
využívaných pro cestovní ruch s důrazem na jejich sekundární využití 
Nástroje, resp. 
programy podpory 

Počet projektů Finanční dotace projektů v mil. Kč 
2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

ROP 80 91 171 3 134,42 2 655,88 5 790,30 
IOP 0 15 15 0,00 5 233,77 5 233,77 
Program rozvoje 
venkova 51 84 135 84,09 97,52 181,61 
OP Přeshr. spolupráce 0 1 1 0,00 3,67 3,67 
OP Životní prostředí 2 51 53 7,93 326,86 334,79 
OP Praha 5 4 9 255,74 241,02 496,76 
Norské fondy  31 0 31 636,78 0,00 636,78 
Celkem 169 246 415 4 118,96 8 558,72 12 677,68 
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Opatření 2.3: Zkvalitňování služeb cestovního ruchu 
Prakticky jediným programem v realizaci aktivit tohoto opatření byl IOP (v průběhu 
sledovaného období byly podpořeny 3 projekty s finanční dotací 141,8 mil. Kč). Podíl 
finančních prostředků na podporu aktivit v tomto opatření činil pouze 0,5 % ze všech 
podpořených opatření. 
 
Opatření 2.3: Zkvalitňování služeb cestovního ruchu 
Nástroje, resp. 
programy podpory 

Počet projektů Finanční dotace projektů v mil. Kč 
2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

IOP 0 3 3 0,00 141,78 141,78 
Program rozvoje 
venkova 1 0 1 0,25 0,00 0,25 
Celkem 1 3 4 0,25 141,78 142,03 
 
 
Opatření 2.4: Vytváření podmínek pro realizaci šetrných forem cestovního 
ruchu 
Nejvýznamnějším finančním nástrojem Opatření 2.4 byl ve sledovaném období 2009 až 
2011 Program rozvoje venkova (dále také jen „PRV“), což platí i v celkovém hodnocení od 
roku 2007. I přesto, že bylo v období 2009/2011 podpořeno o 12% méně projektů než 
v období předcházejícím, tak objem finančním prostředků byl v tomto srovnání naopak vyšší 
o 14%. 

Nárůst prostředků je způsoben realizací projektů financovaných z OP Životní prostředí.  
Ve velké většině jde o infrastrukturní projekty výstavby a rekonstrukcí návštěvnických  
a vzdělávacích center orientovaných na environmentální výuku. Ta jsou budována 
především ve vybraných velkoplošných chráněných územích. 
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Od července roku 2009 bylo Opatření 2.4 podpořeno celkem 24 projektů o celkovém objemu 
55,5 mil. Kč. Mezi podporovanými tématy byla především hippoturistika (jízdárny, 
hippostanice, hippostezky), agroturistika (agroturistické farmy a ranče) a venkovská turistika. 
Projekty tak většinou spadaly do první aktivity opatření (Vytváření a realizace forem šetrných 
k životnímu prostředí). Vedle těchto projektů se objevil projekt spadající do třetí aktivity, ze 
které je podporován vznik geoparků. 

Projekty v oblasti hippoturistiky byly realizovány ve velké většině případů společnostmi 
s ručením omezeným, fyzickými osobami (velmi často podnikajícími v zemědělství) a 
sdruženími. U ostatních projektů se vedle těchto subjektů objevovaly také obce nebo 
městské části, zájmová sdružení nebo akciové společnosti. 

Podíl finančních prostředků na podporu aktivit v tomto opatření ve sledovaném období činil 
pouze 3,7 % ze všech podpořených opatření. 

Vedle zkoumaných programů existuje i dílčí podpora MMR neziskových organizací a Klubu 
českých turistů.  
 
 Opatření 2.4: Vytváření podmínek pro realizaci šetrných forem cestovního ruchu 
Nástroje, resp. programy 
podpory 

Počet projektů Finanční dotace projektů v mil. Kč 
2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

ROP 18 14 32 141,36 214,56 355,92 
OP Přeshr. spolupráce 0 1 1 0,00 10,80 10,80 
OP Životní prostředí 0 18 18 0,00 643,01 643,01 
Program rozvoje venkova 30 24 54 42,13 55,56 97,69 
Dotace KČT a NNO 
(MMR) 0 0 0 26,35 25,27 51,62 
Celkem 48 57 105 209,84 949,20 1 159,04 
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Priorita 3: Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů 
Z hlediska počtu projektů i jejich finanční dotace je tato priorita druhou nejdůležitější 
v hodnoceném období naplňování Koncepce. Ve sledovaném období bylo celkem podpořeno 
285 projektů s finanční dotací ve výši více než 2,7 mld. Kč. Podíl finančních prostředků na 
podporu aktivit v této prioritě činil celkem 10,6 % ze všech podpořených priorit. 

Z hlediska využitých nástrojů, resp. programů podpory ve sledovaném období byly 
nejvýznamnější následující operační programy: ROP (660 mil. Kč, tj. 24 % ze všech 
prostředků na tuto priority), IOP (583,6 mil. Kč, tj. 21,2 %) a Program přeshraniční 
spolupráce (593 mil. Kč, tj. 21,6 %). 

Ve struktuře jednotlivých opatření v průběhu sledovaného období dominuje Opatření 3.1: 
Marketing (propagace) cestovního ruchu na mezinárodní, národní a regionální úrovni – 204 
podpořených projektů ve finanční výši přes 2,07 mld. Kč, následuje Opatření 3.2: Zkvalitnění 
statistiky a informací o cestovním ruchu – 7 projektů, resp. 395 mil. Kč a Opatření 3.3: 
Zkvalitňování vzdělávání a přípravy lidských zdrojů v cestovním ruchu, podpora výzkumu, 
vývoje a inovací v cestovním ruchu – 95 projektů, resp. 277 mil. Kč. 
 
Priorita 3: Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů 
Nástroje, resp. 
programy podpory 

Počet projektů Finanční dotace projektů v mil. Kč 
2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

IOP 0 10 10 0,00 583,66 583,66 
ROP 95 115 210 567,56 660,62 1 228,18 
OP Přeshr. spolupráce 0 79 79 0,00 593,65 593,65 
Program rozvoje 
venkova 15 27 42 5,97 17,85 23,82 
CzechTourism 
(rozpočet) 0 0 0 700,73 629,26 1 329,99 
OP Podnikání a 
inovace 1 0 1 23,51 0,00 23,51 
OP Lidské zdroje a 
zaměstnanost 0 24 24 0,00 163,26 163,26 
OP Vzdělanost pro 
konkurenceschopnost 5 30 35 22,40 98,99 121,39 
Celkem 116 285 401 1 320,17 2 747,29 4 067,46 
 
Opatření 3.1: Marketing (propagace) cestovního ruchu na mezinárodní, národní 
a regionální úrovni 
Toto opatření je třetím nejvýznamnějším ze všech 13 opatření Koncepce. V hodnoceném 
období bylo podpořeno celkem 204 projektů s finanční dotací 2,07 mld. Kč (4,8 mil. Kč 
v průměru na 1 projekt – bez rozpočtu/aktivit CzechTourismu). 

Rozhodujícími nástroji, resp. programy podpory ve sledovaném období byl především ROP 
(115 projektů s finanční dotací 661 mil. Kč), rozpočet CzechTourism na marketingové aktivity 
(roční rozpočet agentury se na marketingovou podporu domácího a příjezdového CR 
pohybuje okolo 300 mil. Kč) a Program přeshraniční spolupráce (79 projektů s finanční 
dotací 594 mil. Kč). 

V druhové skladbě podpořených projektů v opatření byly realizovány především následující 
aktivity - realizace aktivit na podporu budování image a značky destinace, marketingová 
podpora produktů cestovního ruchu, podpora prodeje turistických produktů, public relations 
destinací cestovního ruchu, podpora a realizace incomingových aktivit, monitoring trhu  
a marketingových aktivit a realizace specifických E-marketingových aktivit. 

Výběrově je marketing cestovního ruchu součástí i projektů zařazených do priority I. Jde  
o vyústění logické vazby mezi produktem cestovního ruchu a jeho marketingem. Na tomto 
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místě tedy pouze upozorňujeme, že v důsledku nemožnosti detailního sledování peněžních 
toků a jejich užití, jsme přistoupili k jistému zjednodušení. Marketingové aktivity jsou tedy 
realizovány i z jiných programů, zde neuvedených (např. NPPCR – Cestovní ruch pro 
všechny). Výše zmíněné platí samozřejmě i obráceně. 

Podíl finančních prostředků na podporu aktivit v tomto opatření ve sledovaném období činil 
celkem 8,0 % ze všech podpořených opatření. 
 
Opatření 3.1: Marketing (propagace) cestovního ruchu na mezinárodní, národní a regionální 
úrovni 
Nástroje, resp. 
programy podpory 

Počet projektů Finanční dotace projektů v mil. Kč 
2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

ROP 95 115 210 567,56 660,62 1 228,18 
IOP 0 5 5 0,00 188,67 188,67 
OP Přeshr. spolupráce 0 79 79 0,00 593,65 593,65 
CzechTourism 
(rozpočet) 0 0 0 700,73 629,26 1 329,99 
Program rozvoje 
venkova 0 5 5 0,00 2,61 2,61 
Celkem 95 204 299 1 268,29 2 074,81 3 343,10 
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Podrobný rozpočet agentury CzechTourism 

Příspěvek MMR 

Operační 
programy  roky celkem 

z toho: 

investiční neinvestiční 

podíl 
provozních 
nákladů vč. 
provozních 
nákladů na 

ZZ 

podíl na 
aktivity 
DCR 

podíl na 
aktivity 

příjezdového 
CR 

2007 363 812 769 6 900 000 356 912 769 90 953 192 81 857 873 191 001 704 56 291 296 

2008 373 880 287 1 887 287 371 993 000 93 470 072 84 123 065 196 287 151 1 860 000 

2009 393 215 000 873 000 392 342 000 98 303 750 88 473 375 206 437 875 20 975 000 

2010 428 269 058 16 653 058 411 616 000 107 067 500 96 360 468 224 841 091 155 395 238 
 
Opatření 3.2: Zkvalitnění statistiky a informací o cestovním ruchu 
Toto opatření realizoval prakticky celé CzechTourism a MMR ČR. Projekty agentury 
CzechTourism jsou specializovány na sběr tzv. „měkkých“ dat zaměřených na sledování 
motivace domácích i zahraničních návštěvníků na výběr a samotnou návštěvu destinace, 
spokojenosti návštěvníků atd. Tato šetření jsou využívána při nastavování cílových skupin, 
zaměření marketingových kampaní a sledování jejich efektivity. Projekty MMR ČR jsou 
zaměřené na získávání tzv. „tvrdých“ dat o počtu, struktuře a výdajích zahraničních 
návštěvníků ČR a zkvalitnění dat o jednotlivých sektorech cestovního ruchu (např. sektor CK 
a CA, hromadná a individuální ubytovací zařízení, MICE segment). Tato data slouží k získání 
datových podkladů pro zpracování TSA ČR, následně pro podporu řízení cestovního ruchu a 
realizaci podpůrných opatření ze strany veřejného i soukromého sektoru. Na realizaci těchto 
projektů bylo vynaloženo celkem 367 mil. Kč (73 mil. Kč v průměru na 1 projekt). 

Podíl finančních prostředků na podporu aktivit v tomto opatření ve sledovaném období činil 
pouze 1,5 % ze všech podpořených opatření. 
 
Opatření 3.2: Zkvalitnění statistiky a informací o cestovním ruchu 
Nástroje, resp. 
programy podpory 

Počet projektů Finanční dotace projektů v mil. Kč 
2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

IOP 0 5 5 0 394,99 394,992 
OP Podnikání a 
inovace 1 0 1 23,51 0 23,51 
Program rozvoje 
venkova 0 1 1 0 0,17 0,17 
Celkem 1 6 7 23,51 395,162 418,672 
 



 23

Opatření 3.3: Zkvalitňování vzdělávání a přípravy lidských zdrojů v cestovním 
ruchu, podpora výzkumu, vývoje a inovací v cestovním ruchu 
Ve sledovaném období 2009 až 2011 byly v Opatření 3.3 nejvýznamnějšími finančními 
nástroji OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také jen „OPVK“), OP Lidské zdroje 
a zaměstnanost (dále také jen „OPLZZ“) a Program rozvoje venkova. 

V hodnoceném období 7/2009 - 6/2011 bylo z výše uvedených tří programů podpořeno 
celkem 75 projektů o objemu více než 277 mil. Kč. Největší část této podpory pak spadá do 
OPLZZ (24 projektů, 163 mil. Kč). V případě OPVK bylo ve sledovaném období schváleno 
celkem 30 projektů s podporou ve výši necelých 100 mil. Kč. 

V rámci OPLZZ byly schválené projekty zaměřeny na tvorbu a realizaci vzdělávacích 
programů pro zaměstnance, organizaci školících a tréninkových programů. Projekty OPVK 
nejčastěji směřují na podporu zkvalitnění výuky odborných předmětů v cestovním ruchu na 
SŠ a VŠ, dále projekty na zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, projekty na inovaci studijních 
programů a zajištění studijních pomůcek nebo na projekty zajišťující další vzdělávání 
odborných pracovníků v cestovním ruchu. Konečně z Programu rozvoje venkova bylo 
podporováno především vzdělávání orientované na venkovský cestovní ruch a jeho specifika 
(podnikání v cestovním ruchu, agroturistika, hippoturistika, rozvoj cestovního ruchu na 
venkově a v regionu). 

V rámci programu „Výzkum pro řešení regionálních disparit“ MMR ve spolupráci s vysokými 
školami realizovalo výzkumné úkoly: Výzkum domácího a příjezdového zahraničního 
cestovního ruchu ve vztahu k zmírnění společensko-ekonomických disparit a Vymezení 
vhodných oblastí pro rozvoj agroturistiky s návazností pro incentivní CR. 

Podíl finančních prostředků na podporu aktivit v tomto opatření ve sledovaném období činil 
přibližně 1,1 % ze všech podpořených opatření. 
 
Opatření 3.3: Zkvalitňování vzdělávání a přípravy lidských zdrojů v cestovním ruchu, podpora 
výzkumu, vývoje a inovací v cestovním ruchu 
Nástroje, resp. 
programy podpory 

Počet projektů Finanční dotace projektů v mil. Kč 
2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

OP Lidské zdroje a 
zaměstnanost 0 24 24 0,00 163,26 163,26 
OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 5 30 35 22,40 98,99 121,39 
Program rozvoje 
venkova 15 21 36 5,97 15,07 21,04 
Celkem 20 75 95 28,37 277,32 305,69 
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Priorita 4: Vytváření organizační struktury cestovního ruchu 
V této prioritě bylo realizováno celkem 35 projektů v následujících třech opatřeních. Jednalo 
se jednak o projekty podpory činnosti krajských a regionálních turistických organizací, o 
budování a rekonstrukce TIC a o spolupráci přeshraničních mikroregionů a partnerských 
měst. Do této priority spadá i podpora činnosti Horské služby dotované z prostředků MMR, 
která značně převyšuje ostatní aktivity. Bez této dotace bylo na vlastní vytváření organizační 
struktury cestovního ruchu alokováno asi 365 mil. Kč. 

Celkový podíl finančních prostředků na podporu opatření a aktivit v této prioritě ve 
sledovaném období činil pouze 1,7 % ze všech podpořených opatření. 
 
Priorita 4: Vytváření organizační struktury cestovního ruchu 
Nástroje, resp. programy 
podpory 

Počet projektů Finanční dotace projektů v mil. Kč 
2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

ROP 7 12 19 30,06 77,17 107,23 
OP Přeshr. spolupráce 0 11 11 0,00 196,41 196,41 
OP Životní prostředí 0 5 5 0,00 45,77 45,77 
Program rozvoje 
venkova 1 6 7 4,50 5,09 9,59 
OP Praha 0 1 1 0,00 6,82 6,82 
Dotace HS ČR, o.p.s. 
(MMR) 0 0 0 110,00 109,00 219,00 
Celkem 8 35 43 144,56 440,26 584,82 
 
Opatření 4.1: Zakládání a činnost organizací cestovního ruchu na regionální a 
oblastní úrovni 
V rámci tohoto opatření byl využit jediný nástroj implementace Koncepce a to Regionální 
operační program. Ve sledovaném období bylo podpořeno celkem 7 projektů ve výši dotace 
31 mil. Kč. Jednalo se většinou o projekty podpory rozvoje cestovního ruchu v turistických 
regionech, resp. ve vybraných městech. 

Podíl finančních prostředků na podporu aktivit v tomto opatření ve sledovaném období činil 
pouze 0,12 % ze všech podpořených opatření. 
 
Opatření 4.1: Zakládání a činnost organizací cestovního ruchu na regionální a oblastní úrovni 
Nástroje, resp. 
programy podpory 

Počet projektů Finanční dotace projektů v mil. Kč 
2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

ROP 2 7 9 5,12 31,25 36,37 
Celkem 2 7 9 5,12 31,25 36,37 
 
Opatření 4.2: Činnost turistických informačních center 
V hodnoceném období bylo podpořeno celkem 19 projektů v celkové finanční výši 153 mil. 
Kč, a to z 5 dotačních programů (viz následující tabulka). Projekty byly zaměřeny na 
modernizaci a zakládání turistických informačních center. Realizátory těchto projektů byly 
povětšinou obce (města), zájmové mikroregiony, resp. fyzické osoby. 

Podíl finančních prostředků na podporu aktivit v tomto opatření ve sledovaném období činil 
pouze 0,59 % ze všech podpořených opatření. 
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Opatření 4.2: Činnost turistických informačních center 
Nástroje, resp. 
programy podpory 

Počet projektů Finanční dotace projektů v mil. Kč 
2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

ROP 4 4 8 22,78 42,48 65,26 
OP Přeshr. spolupráce 0 3 3 0,00 53,05 53,05 
OP Životní prostředí 0 5 5 0,00 45,77 45,77 
Program rozvoje 
venkova 1 6 7 4,50 5,09 9,59 
OP Praha 0 1 1 0,00 6,82 6,82 
Celkem 5 19 24 27,28 153,21 180,49 
 
Opatření 4.3: Spolupráce mezi veřejným a podnikatelským sektorem, 
neziskovými organizacemi a profesními a zájmovými sdruženími v cestovním 
ruchu 
V hodnoceném období bylo finančně podpořeno z veřejných prostředků celkem 9 projektů, 
z toho 8 projektů v přeshraničních projektech s  Bavorskem, Saskem a Polskem v rámci OP 
Přeshraniční spolupráce (především spolupráce partnerských přeshraničních regionů, měst 
a organizací). Podíl finančních prostředků na podporu aktivit v tomto opatření ve sledovaném 
období činil pouze 0,57 % ze všech podpořených opatření. 
 
Opatření 4.3: Spolupráce mezi veřejným a podnikatelským sektorem, neziskovými 
organizacemi a profesními a zájmovými sdruženími v cestovním ruchu 
Nástroje, resp. 
programy podpory 

Počet projektů Finanční dotace projektů v mil. Kč 
2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

ROP 1 1 2 2,16 3,44 5,6 
OP přeshr. spolupráce 0 8 8 0 143,36 143,36 
Celkem 1 9 10 2,16 146,8 148,96 
 
Opatření 4.4: Krizový management a zkvalitnění fungování správních orgánů v 
oblasti cestovního ruchu v ČR 
V hodnoceném období nebyly realizovány žádné významnější aktivity. Opatření je 
naplňováno pouze podporou Horské služby ČR, o.p.s.  
 
Opatření 4.4: Krizový management a zkvalitnění fungování správních orgánů v oblasti 
cestovního ruchu v ČR 
Nástroje, resp. 
programy podpory 

Počet projektů Finanční dotace projektů v mil. Kč 
2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

Dotace HS ČR, o.p.s. 
(MMR) 0 0 0 110,00 109,00 219,00 
Celkem 0 0 0 110,00 109,00 219,00 
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Souhrnné přehledy 

Souhrnný přehled za priority 
Nástroje, resp. 
programy podpory 

Počet projektů Finanční dotace projektů v mil. Kč 
2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

Priorita 1 102 191 293 274,66 449,05 723,71 
Priorita 2 886 1 351 2 237 12 112,31 22 180,78 34 293,09 
Priorita 3 116 285 401 1 320,17 2 747,29 4 067,46 
Priorita 4 8 35 43 144,56 440,26 584,82 
Celkem 1 112 1 862 2 974 13 851,70 25 817,39 39 669,09 
 
Souhrnný přehled za opatření  
Nástroje, resp. 
programy podpory 

Počet projektů Finanční dotace projektů v mil. Kč 
2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-6/2011 

Opatření 1.1 0 4 4 0,00 42,84 42,84 
Opatření 1.2 102 187 289 274,66 406,21 680,87 
Opatření 2.1 668 1 045 1 713 7 783,26 12 531,08 20 314,34 
Opatření 2.2 169 246 415 4 118,96 8 558,72 12 677,68 
Opatření 2.3 1 3 4 0,25 141,78 142,03 
Opatření 2.4 48 57 105 209,84 949,20 1 159,04 
Opatření 3.1 95 204 299 1 268,29 2 074,81 3 343,10 
Opatření 3.2 1 6 7 23,51 395,16 418,67 
Opatření 3.3 20 75 95 28,37 277,32 305,69 
Opatření 4.1 2 7 9 5,12 31,25 36,37 
Opatření 4.2 5 19 24 27,28 153,21 180,49 
Opatření 4.3 1 9 10 2,16 146,80 148,96 
Opatření 4.4 0 0 0 110,00 109,00 219,00 
Celkem 1 112 1 862 2 974 13 851,70 25 817,39 39 669,09 
 
Souhrnný přehled nástrojů resp. programů podpory cestovního ruchu  
Nástroje, resp. programy 
podpory 

Počet projektů Finanční dotace projektů v mil. Kč 
2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

2007-
6/2009 

7/2009-
6/2011 

2007-
6/2011 

ROP 526 559 1 085 10 851,72 13 796,52 24 648,24 
IOP 0 31 31 0,00 5 988,17 5 988,17 
Program přeshraniční 
spolupráce 0 154 154 0,00 1 802,06 1 802,06 
Program rozvoje venkova 371 709 1 080 698,06 1 173,07 1 871,13 
OP Životní prostředí 2 78 80 7,93 1 030,82 1 038,75 
NPPCR (MMR) 0 36 36 0,00 64,32 64,32 
Státní program podpory CR 
(MMR) 0 0 0 6,00 0,00 6,00 
MK 61 36 97 77,29 41,90 119,19 
OPPK 9 15 24 363,33 306,82 670,15 
OP podnikání a inovace 3 17 20 26,04 107,74 133,78 
Norské fondy 31 0 31 636,78 0,00 636,78 
OPLZZ 0 24 24 0,00 163,26 163,26 
OPVK 5 30 35 22,40 98,99 121,39 
SFDI 104 109 213 325,07 431,64 756,71 
CzechTourism (rozpočet) 0 0 0 700,73 629,26 1 329,99 
Dotace HS ČR, o.p.s. (MMR) 0 0 0 110,00 109,00 219,00 
Dotace KČT a NNO (MMR) 0 0 0 26,35 25,27 51,62 
Podpora rozvoje regionů 
(MMR) 0 64 64 0,00 48,54 48,54 
Celkem 1 112 1 862 2 974 13 851,70 25 817,39 39 669,09 
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B. Vybrané oblasti rozvoje CR 

i. Plán aktivit cestovního ruchu na roky 2011/2012 
Dne 8. února 2010 usnesením vlády ČR č. 119 byl schválen dokument „Východiska z krize – 
politika vlády v krátkodobém a střednědobém horizontu“. Cílem tohoto dokumentu je 
odborným a neideologickým způsobem pojmenovat hlavní krátkodobé a střednědobé 
problémy české ekonomiky, do kterých byl zahrnut i sektor cestovního ruchu. 

Jako jedno z východisek vedoucí k dosažení těchto cílů v oblasti cestovního ruchu bylo 
navrženo zpracování Konsolidovaného plánu podpory cestovního ruchu, který analyzuje 
aktuální stav odvětví, definuje překážky rozvoje a optimálního využití potenciálu rozvoje 
cestovního ruchu. Usnesením vlády ČR č. 747 ze dne 20. října 2010 byl schválen 
Konsolidovaný plán na roky 2010/2011. 

V průběhu zpracování vyhodnocení plnění Konsolidovaného plánu na roky 2010/2011 a 
zjišťování nových problémových témat pro zpracování nového Plánu podpory došlo 
k přejmenování Konsolidovaného plánu na Plán aktivit cestovního ruchu. Tento nový název 
lépe odráží zaměření a obsah předkládaného dokumentu. 

Plán aktivit cestovního ruchu bude i nadále zpracováván každoročně do roku 2013 vždy na 
období jednoho roku (od 1. 7. aktuálního roku do 30. 6. následujícího roku). 

Plán aktivit cestovního ruchu je zpracován jako akční plán ke Koncepci, ve kterém jsou 
stanovena problémová opatření včetně garantů odpovídajících za jejich provedení, termín  
a způsob realizace, respektive plánovaný výstup jednotlivých aktivit. 

MMR ČR předloží do vlády ČR Plán aktivit cestovního ruchu do 30. 6. 2011, který kromě 
vyhodnocení aktivit předchozího konsolidovaného plánu bude obsahovat následující aktivity: 
úprava legislativy v oblasti cestovního ruchu (zjednodušení podnikání v oblasti 
průvodcovských služeb, novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání, 
ve znění pozdějších předpisů, úprava podnikání provozovatelů lanovek a vleků), financování 
oblasti cestovního ruchu (příprava nového programového období EU 2014+, analýza přínosů 
cestovního ruchu v krajích, transformace radiové sítě HS ČR, o.p.s.), průřezová témata 
(statistická data a průzkumy, sociální cestovní ruch, vzdělávání v cestovním ruchu)  
a marketingová podpora cestovního ruchu (střednědobá marketingová koncepce, umísťování 
destinace CŘ – filmové natáčení, aliance českých partnerů a manuál tvorby produktů). 

ii. Zákon o podpoře a řízení cestovního ruchu 
V České republice dlouhodobě chybí legislativní předpis, který by vyřešil přetrvávající 
absenci funkčního systému řízení cestovního ruchu, jehož důsledkem je neschopnost 
důsledně naplňovat vládou schválené priority, které jsou součástí této Koncepce. Díky této 
nekoordinovanosti často vznikají protichůdné výstupy, které mají bohužel za následek 
klesající výkonnost cestovního ruchu a nedostatečně využitý potenciál, navíc negativně 
ovlivňují povědomí cílových skupin. Prostředky plynoucí do marketingu a budování 
infrastruktury mohou být vynakládány neefektivně a sledování zpětné vazby realizovaných 
opatření je téměř nemožné. 

Záměrem MMR ČR je vytvoření zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu, který by měl 
odstranit legislativní střet v oblasti cestovního ruchu (MMR ČR je dle „kompetenčního 
zákona“ ústředním orgánem státní správy v oblasti cestovního ruchu X kraje jsou dle zákona 
o krajích povinné rozvíjet svá území, cestovní ruch je zde chápán jako faktor rozvoje území) 
a nastavit organizační strukturu řízení cestovního ruchu, delegování kompetencí  
a odpovědností jednotlivých úrovní řízení a nastavit efektivní systém financování rozvoje 
cestovního ruchu. 
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Vytvoření zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu vyplývá z opatření 4.1 Zakládání  
a činnost organizací a sdružení cestovního ruchu na regionální úrovni priority č. 4 – 
Vytváření organizační struktury cestovního ruchu, jejímž cílem je vytvořit funkční organizační 
strukturu, definovat role a kompetence jednotlivých subjektů a koordinovat jejich činnost. 

MMR ČR ve spolupráci se zástupci Komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch  
a zástupci profesní a odborné veřejnosti zpracovalo návrh věcného záměru zákona  
o podpoře a řízení cestovního ruchu. 

Návrh věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu byl předložen do 
vnějšího připomínkového řízení, které probíhalo od 29. října do 19. listopadu 2010. Z 58 
oslovených oficiálních připomínkových míst své připomínky předložilo 20 subjektů. Většinu 
připomínek se podařilo během jednání k vypořádání připomínek uspořádaném na MMR ČR 
dne 29. listopadu 2010 vypořádat. I přes následná jednání s Ministerstvem financí ČR  
a Magistrátem hlavního města Prahy se dosud nepodařilo vnější připomínkové řízení uzavřít. 
Po jeho ukončení, bude návrh zákona předložen do vlády ČR. 

iii. Tvorba produktů cestovního ruchu 
Zatím slabou stránkou je značně nedostatečná realizace záměrů Koncepce v Prioritě 1- 
Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů  cestovního ruchu, 
především pak v Opatření 1.1 - Tvorba nosných národních a nadnárodních produktů 
cestovního ruchu. Dosud realizované aktivity směřovaly především k vytváření krátkodobých 
marketingových strategií a projektů na podporu cestovního ruchu ČR v zahraničí (v tom i 
podpora domácího cestovního ruchu) bez skutečné tvorby národních produktů a jejich 
následného uvádění na trh. Jedním z důvodů je i dosud nerealizovaná aktivita 
v Konsolidovaném plánu podpory cestovního ruchu na roky 2010/2011 v aktivitě 7. 
Strategické plánování – Manuál pro tvorbu projektů, který by měl definovat např. co je možno 
považovat za produkt, jaká kritéria musí splňovat, případně i způsob distribuce. 

iv. Využití dat a informací o cestovním ruchu pro vědu, výzkum 
a praxi 

V rámci Koncepce se daří v rámci Opatření 3.2. Zkvalitnění informací a statistiky o cestovním 
ruchu realizovat celou řadu projektů, které přispívají ke zkvalitnění statistického systému 
cestovního ruchu České republiky nebo projekty výzkumu trhu sloužící zejména pro 
marketingové účely agentury CzechTourism, popřípadě dalších subjektů, které v cestovním 
ruchu působí. 

Stále zde ale chybí dostatek fundovaných komplexních analýz o rozvoji domácího a 
mezinárodního cestovního ruchu zabývajících se otázkami např. nových demografických 
trendů v návaznosti na cestovní ruch, chybí zde nové srovnávací analýzy vývoje, resp. 
aplikace nástrojů podpory rozvoje cestovního ruchu v turisticky vyspělých zemích včetně 
monitoringu jejich účinnosti. Odvětví cestovního ruchu je nezbytné posuzovat v kontextu 
vývoje celého národního hospodářství a na základě těchto výstupů činit strategická 
rozhodnutí o dalším vývoji. Aplikace nových pojetí inteligentních výzkumů trhu (Market 
inteligence) tak, jak je to běžné na jiných turisticky vyspělých trzích, je nezbytná pro udržení 
konkurenceschopnosti ČR. 

V této souvislosti by měla být řešena vzájemná spolupráce veřejného sektoru s výzkumnými 
pracovišti, zabývající se problematikou výzkumu cestovního ruchu, zejména na vysokých 
školách, tak aby byly produkovány takové výstupy, které budou využitelné pro strategická 
rozhodnutí o dalším směřování cestovního ruchu nebo pro konkrétní záměry jednotlivých 
subjektů, kteří v cestovním ruchu působí. 
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5. Závěrečná doporučení 
Z výsledků provedených analýz naplňování Koncepce za hodnocené období 7/2009 – 
6/2011, resp. za celé období 2007 – 6/2011, vyplývají některé skutečnosti, které lze 
formulovat jako dílčí doporučení pro zbývající naplňování cílů Koncepce: 

- důsledně realizovat aktivity obsažené v Plánu aktivit cestovního ruchu, 

- urychlit zpracování zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu, 

- podpořit realizaci kvalitních konkurenceschopných produktů cestovního ruchu, 
zpracovat Střednědobou marketingovou koncepci cestovního ruchu ČR a vypracovat 
Manuál tvorby produktů, 

- podpořit tvorbu kvalitních dat a informací o cestovním ruchu a zabezpečit jejich 
následné využití pro další rozvoj cestovního ruchu, 

- zajistit vyváženou implementaci všech opatření Koncepce do konce její platnosti, 

- na základě vyhodnocení stávající Koncepce odpovědně připravit novou Koncepci 
státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020. 
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Příloha č. 1 - Přehled plnění Koncepce dle aktivit Prováděcího dokumentu  
V příloze je znázorněno plnění jednotlivých opatření Koncepce ve struktuře Prováděcího dokumentu ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 
v České republice na období 2007 – 2013 (dále jen Prováděcí dokument). Prováděcí dokument byl přijat usnesením vlády č. 913/2008 ze dne  
23. července 2008. Cílem Prováděcího dokumentu je zajistit koordinovanou a systematickou implementaci Koncepce, Prováděcí dokument 
podrobněji rozpracovává jednotlivá opatření Koncepce, ke kterým přiřazuje návrhy podporovaných aktivit, nástroje a způsob implementace, termín 
realizace, subjekt odpovědný za jejich implementaci a indikativní finanční prostředky potřebné na implementaci opatření Koncepce. 

Analýza vyhodnocení Koncepce dle aktivit Prováděcího dokumentu poskytuje přesnější pohled na implementaci jednotlivých opatření Koncepce, u 
všech opatření jsou uvedeny konkrétní realizované aktivity. Tato analýza zároveň slouží jako podklad pro vypracování Zprávy o plnění Koncepce a 
stanovení doporučení pro další dvouleté období. 
 
- přehled naplňovaných opatření 
 

Priorita 1 – Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů cestovního ruchu 
Opatření 1.1 - Tvorba nosných národních a nadnárodních produktů cestovního 
ruchu 

Garant 
MMR ve spol. s 
MK, MŽP, MZ a kraji 

Využité nástroje    Způsob realizace Termín realizace Realizátor 

IOP (6.4a), rozpočet CzechTourism  

Tvorba produktů zaměřených 
na využití kulturně-

historického potenciálu ČR, 
Pouze jeden projekt 
zaměřený na tvorbu 
naučných cyklotras 

 
CzechTourism v rámci své 
činnosti vytváří tematické 

produkty zaměřené na 
kulturní dědictví, gastronomii, 

aktivní dovolenou (Kudy 
z nudy), lázeňství, golf a 

MICE  

Průběžně 7/2009 – 6/2011 
 
 
 
 
 

2007 – 6/2011 

Obecně prospěšná spol. 
Zájmové sdružení právnických 
osob 
Sdruž.(svaz, spolek, spol.) 
Církevní organizace 
 
 
 
 
 
CzechTourism 
 

Nosné realizované aktivity 
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Tvorba produktů zaměřených na nabídku nejvýznamnějších historických měst ČR s důrazem na jejich společnou propagaci. 
Tvorba produktů lázeňského cestovního ruchu a wellness pobytů. 
Tvorba produktů zaměřených na kongresový cestovní ruch. 
Tvorba produktů městského a kulturního cestovního ruchu 
Tvorba produktů aktivní rekreace (portál Kudy z nudy) 
Tvorba produktů památek UNESCO. 
Tvorba produktů zaměřených na zážitky (gastronomie:Czech Specials, Móda: Prague Fashion Weekend) 
Tvorba produktů golfového cestovního ruchu (Golfové turnaje: Czech Open apod.) 
 
 
 

Opatření 1.2 - Tvorba specifických regionálních produktů cestovního ruchu 

Garant 
Kraje a MMR ve 
spolupráci s MZe, MD, 
MŽP, MK a MZd 

Využitý nástroj    Způsob realizace Termín realizace Realizátor 

Regionální operační programy 
(10.2, 10.3, 11.2, 12.3, 13.3,14.3, 
15.2, 9.1, 9.4) 

Rezervační a informační systémy 
Pořádání kulturně-společenských a sportovních akcí 

Pořádání veletrhů a kongresů 
Naučné a poznávací turistické stezky 

Tematické a regionální produkty cestovního ruchu 
Turistické karty 

Produktové turistické balíčky 

9/2008 – dosud 

Akciová společnost 
Církevní organizace 
Kraj 
Obec  
Obecně prospěšná spol. 
Příspěvková organizace 
Sdružení 
Společnost s r.o. 
Svazek obcí 
Zájmové sdružení práv. osob 

 

OP – Přeshraniční spolupráce  
Naučné a tematické turistické stezky 

Společné projekty v oblasti kulturně-historických tradic 
přeshraničních regionů 

Průběžně 7/2009 
– 6/2011 

obce 
kraje 
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Program rozvoje venkova 
(2.2.4.2a, 3.1.3, 4.2.1a, 4.1.2)  

Naučné a poznávací stezky (lesní naučné stezky)  
Zážitkové dovolené (balíčky) 

Kulturní a sportovní akce 
Produkty v podobě muzejních expozic a na to 
navázaných příběhů a dalších atrakcí a služeb  

3/2008 až 2/2011 

Lesy České republiky 
Místní obecní sdružení  
sdružení 
s.r.o. 
obecně prospěšné 
společnosti 
zájmová sdružení 
občanské sdružení 
místní akční skupina 
fyzická osoba 

MK – Státní fond kinematografie Individuální dotace na pořádání filmových festivalů a 
dalších akcí v oblasti kinematografie. 1/2007 až 1/2011 

s.r.o. 
amatérské spolky 
nadace 
odborné instituty a asociace 
obecně prospěšné 
společnosti 
občanské sdružení 
vysoké školy 

Rozpočty krajů 

Podpora místních kulturních akcí a přehlídek, podpora 
činnosti v rámci projektu Czech Convention Bureau, 
dotace na značení a údržby pěších a cykloturistických 

tras (ve spolupráci s KČT), grantové programy na 
budování naučných stezek, granty zaměřených na 

tvorbu produktů CR (hlavně pro podnikatelské 
subjekty), grantové programy na podporu venkovského 

cestovního ruchu (produkty hippoturistiky, apod.) 
 

Obecně má tvorba regionálních produktů velké rezervy. 
Na jedné straně převažuje nekoncepční podpora 

vybraných subjektů, na straně druhé jsou vytvářeny 
virtuální produkty, jež nemají svůj odraz v poptávce. 

Nadějným krokem je vytvoření sítě Czech Convention 
Bureau. 

průběžně 
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NPPCR – MMR 
Tvorba produktů zaměřených na tzv. sociální cestovní 

ruchu a zpřístupnění památek (cestovní ruch pro 
všechny a cestování dostupné všem) 

2010 - 2011 

Podnikatelské subjekty 

Nosné realizované aktivity 
Tvorba produktů využívajících kulturní dědictví regionu (např. folklór, tradiční řemesla). 
Tvorba přeshraničních produktů cestovního ruchu 
Tvorba produktů pro kongresový a incentivní cestovní ruch. 
Tvorba specifických produktů pro domácí cestovní ruch (např. projekty pro mládež, rodinnou dovolenou, pro seniory, osoby se zdravotním 
postižením, budování příměstských rekreačních středisek). 
Tvorba tematických turistických stezek 
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. 
Pořádání filmových festivalů a dalších akcí spojených s filmovou produkcí – MK 
Tvorba turistických karet 
Omezeně: 
Tvorba produktů šetrných forem cestovního ruchu (např. venkovský cestovní ruch a agroturistika), a tedy aktivního zapojení se do ochrany 
přírody. 
Tvorba produktů zaměřených na místně typický druh cestovního ruchu. 
Tvorba zážitkových programů pro návštěvníky. 
Pěší turistika, cykloturistika, hipoturistika, zimní lyžařská turistika a golf při respektování podmínek a cílů ochrany přírody a krajiny. 
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Priorita 2 – Rozšíření a zkvalitňování infrastruktury a služeb cestovního ruchu  
Opatření 2.1 – Rekonstrukce a budování kvalitní základní a doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu  

Garant 
Kraje ve spolupráci 
s MMR a MD 

Využitý nástroj    Způsob realizace Termín realizace Realizátor 

Regionální operační program 
(10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.1, 11.2, 
11.3, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1,13.2, 
13.3, 13.4, 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 
15.2, 15.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4) 

Projekty zaměřené: 
• na budování volnočasových (sportovních) 

areálů, výstavbu a rekonstrukci ubytovacích 
zařízení, kongresových kapacit a wellness 
zařízení, 

• budování rozhleden, víceúčelových hřišť, 
lyžařských areálů, aquaparků a koupališť, 
zábavných center, golfových hřišť, 

• výstavba cyklostezek 

4/2008 – 12/2010 

církevní organizace 
kraj 
obec  
podnikatelé (fyz. osoby, s.r.o., a.s..) 
družstvo) 
obecně prospěšná spol. 
příspěvková organizace 
sdružení 
svazek obcí 
zájm. sdružení práv. osob 

 

OP Podnikání a inovace (3.3) 
Projekty zaměřené na energeticky úsporná řešení pro 

ubytovací zařízení. OPPI prioritní osa 3.3, oblast 
podpory 3.3.1 

8/2008 – 12/2010 
akciová společnost 
s.r.o. 
fyzická osoba 

OP Životní prostředí  
(2.6.2, 2.6.5) 

Projekty zaměřené na rekonstrukci turistických 
chodníků 9/2009 – 3/2011 KRNAP – příspěvková 

společnost 

OP Přeshraniční spolupráce 
Projekty zaměřené hlavně na výstavbu cyklostezek, 

výstavba multifunkčních center a sportovně-rekreační 
infrastruktury 

Průběžně 7/2009 
– 6/2011 

obce a města 
kraje 

OP Praha (3.3) Rekonstrukce ubytovacích a gastro zařízení, výstavba 
cyklostezek, sportovně-rekreační infrastruktury 2008 – 2/2011 podnikatelé 

obce 

MK – Státní fond kinematografie Projekty zaměřené na modernizaci zkvalitnění 
technického stavu kin. 1/2007 až 2/2011 

Národní filmový archiv 
s.r.o. 
obec nebo městská část 
příspěvková organizace 
měst a obcí 
akciová společnost 
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Program rozvoje venkova 
(2.2.4.2a, 3.1.3b, 3.2.1, 4.2.1a, 
4.1.2) 

Rozšíření a úpravy ubytovacích zařízení a gastro 
zařízení 

Sportovní areály, víceúčelová hřiště, kulturně-sportovní 
centra 

Projekty na turistické stezky (cyklo, pěší i lyžařské), 
odpočívadla, informační tabule, lesní hřiště. 

Vybavení a zázemí pro pořádání kulturních a 
sportovních akcí 

Technika pro zasněžování lyžařských areálů, značení 
pěších tras a cyklotras, odpočívadla při trasách, 

jezdecké sporty, skiareály, lázeňská zařízení, wellness. 

3/2008 až 2/2011 

Lesy České republiky, s.p. 
Vojenské lesy a statky ČR, 
s.p. 
s.r.o. 
akciové společnosti 
fyzické osoby 
obec nebo městská část 
sdružení 
MAS 
obec nebo městská část 
sdružení 
zájmové sdružení 
svazek obcí 
nadace 
vysoká škola 

SFDI Výstavba cyklostezek 2007 – dosud obce 
sdružení a svazky obcí 

Rozpočty krajů 

Většina projektů je financována prostřednictvím 
grantových schémat a fondů jednotlivých krajů. 

Významně se orientují na podporu výstavby 
cyklostezek, rozvoj lázeňství a sportovně-rekreační 

infrastrukturu. Podpora ubytovacích zařízení není také 
výjimkou. Podpora má velmi často pouze doplňkový 

charakter k projektům realizovaným v rámci operačních 
programů strukturální politiky. 

Průběžně 

Obce a města 
Sdružení a svazky obcí 
Podnikatelé 
 

NPPCR – MMR 
Investice do doprovodné infrastruktury zaměřené na 
tzv. sociální cestovní ruchu a zpřístupnění památek 
(cestovní ruch pro všechny a cestování dostupné 

všem) 

2010 - 2011 

Podnikatelské subjekty 

Podpora rozvoje hospodářsky 
slabých a strukturálně 
postižených regionů - MMR 

podporu rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v 
obcích ve vymezených regionech se soustředěnou 

podporou státu 
2010 

Obce a města 

Nosné realizované aktivity 
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Zvyšování standardu ubytovacích a stravovacích zařízení (vč. energetických úspor). 
Modernizace lázeňské infrastruktury a doprovodných služeb v nich. 
Dovybavení nejvýznamnějších zimních středisek a center letní rekreace, turisticky atraktivních měst sportovně-rekreační infrastrukturou. 
Budování integrované sítě cyklotras a cyklostezek, vybavených doprovodnou infrastrukturou. 
Výstavba a budování pěších stezek. 
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Opatření 2.2 – Rekonstrukce kulturně-historických památek a zachování přírodních 
lokalit využívaných pro cestovní ruch s důrazem na jejich sekundární využití 

Garant 
Kraje a MMR ve 
spolupráci s MK, MŽP 

Využitý nástroj    Způsob realizace 
 Termín realizace Realizátor 

Regionální operační program 
(10.2, 10.3, 11.2, 11.3, 12.2, 
12.3, 13.2, 13.3, 14.3, 15.2, 9.1, 
9.4) 

Budování expozic v ZOO, regenerace hradů a zámků vč. 
okolních parků, muzeí a galerií, revitalizace kulturně-

historických objektů  
6/2008 – 11/2010 

akciová společnost 
církevní organizace 
kraj 
nadace 
obec  
obecně prospěšná spol. 
org. jednotka sdružení 
příspěvková organizace 
sdruž.(svaz, spolek, spol.) 
s. r.o. 
veř. výzkumná instituce 

IOP – MK (5.1) Rekonstrukce a revitalizace kulturně-historických 
památek národního a nadnárodního významu 2009 - 2011 

Národní památkový ústav 
Obce 
Organizační jednotky státu 
Církevní organizace 

OP Životní prostředí  
(2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4) 

Regenerace a obnova přírodních prvků zámeckých a 
hradních parků 4/2009 až dosud 

obce nebo městské části 
církevní organizace 
sdružení 
svazek obcí 
příspěvkové organizace 
státní podnik 

OP Přeshraniční spolupráce Rekonstrukce historických objektů 2010 
obec 
kraj 

OP Praha (2.1) 
Revitalizace rekreačních zón, palácových zahrad a 

expozic v ZOO. 
Restaurování historických objektů 

10/2008 – 4/2011 
obec, 
příspěvková organizace 
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Norské fondy Regenerace a rekonstrukce historických objektů 
(historická centra, zámky, hrady, církevní památky) 2007 – 6/2009 

obec, 
národní památkový ústav 

Rozpočty krajů 

krajské grantové programy obnovy sakrálních a 
památkově chráněných objektů, regenerace a 

revitalizace brown-fields, 
dílčí dotace na zkvalitňování sekundární využitelnosti 

kulturně-historických objektů, průzkumy na využití 
kulturně-historických památek 

průběžně 

 

Nosné realizované aktivity 
Rekonstrukce nejvýznamnějších kulturních, technických a historických památek pro cestovní ruch.  
Revitalizace přírodních lokalit využívaných pro cestovní ruch. 
Budování infrastruktury v ZOO. 
Podpora vzniku a rozvoje kulturních zařízení (galerie, muzea) 
Rozšiřování sítě naučných stezek zejména podéle vodních toků (např. Jizera, Otava, Ohře, Morava, Vltava, Labe) 
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Opatření 2.3 – Zkvalitňování služeb cestovního ruchu 
Garant 

MMR a MPO ve 
spolupráci s kraji 

Využitý nástroj    Způsob realizace Termín realizace Realizátor 

IOP (6.4.1a) 

Národní systém kvality služeb cestovního ruchu vytvářen 
prostřednictvím projektů: 

Zavádění národních standardů kvality ve vybraných 
sektorech cestovního ruchu 

Zlepšení kvality služeb turistických informačních center 
Kvalita služeb v segmentu venkovského cestovního ruchu 

8/2009 – dosud MMR 

CzechTourism Czech Specials – certifikace gastronomických zařízení 6/2009 – dosud 
CzechTourism, AHR, 
Asociace kuchařů a cukrářů, 
o.p.s. 

Rozpočty krajů 
Regionální certifikace služeb cestovního ruchu (např. 

Liberecký kraj) 
Podpora turistických autobusů, cyklobusů a skibusů 

Průběžně 
svazky, sdružení, 
obce,  
o.p.s. 

Nosné realizované aktivity 
Zavádění jednotné národní kategorizace a certifikace v oblasti kvality služeb v zařízeních cestovního ruchu. 
Příprava a postupná realizace „Národního systému kvality služeb cestovního ruchu“. 
Realizace opatření vyplývajících ze zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu, ve znění pozdějších předpisů 
Realizace opatření vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
Příprava novely Směrnice ES 90/314/EHS o souborných službách pro pobyty a cesty 
Realizace aktivit zaměřených na podporu průvodcovské činnosti – navázání oprávnění k výkonu průvodcovské činnosti na zkoušku odborné 
způsobilosti.  
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Opatření 2.4 – Vytváření podmínek pro realizaci šetrných forem cestovního ruchu 
Garant 

MMR, MŽP ve spolupráci 
s Mze, MD a kraji 

Využitý nástroj    Způsob realizace Termín realizace Realizátor 

Regionální operační program 
(10.2, 10.3, 11.2, 11.3,, 12.2, 12.3, 
13.3, 14.3, 15.2, 15.3) 

Podpora rozvoje geoturismu, rozvoj sítě hippostezek, 
budování areálů venkovské CR a agroturistiky, 
sportovně-rekreační infrastruktura, výstavba a 

rekonstrukce ubytovacích zařízení ve venkovském 
prostoru 

6/2008 – 2/2011 

obce nebo městské části 
církevní organizace 
sdružení 
příspěvkové organizace 
o.p.s. 
nadace 
podnikatelské subjekty 

OP Životní prostředí 
(2.6.2, 2.7.1) 

Budování environmentálních center výchovy a domů 
přírody v NP a CHKO 

Management návštěvnosti (KRNAP) 
 

3/2010 až dosud 

obec 
sdružení 
AOPK 
příspěvková organizace 

OP Přeshraniční spolupráce Osvěta kulturních hodnot 2011 
kraj 
a.s. 

Rozpočty krajů 

Koncepce rozvoje venkovské turistiky 
Podpora zavádění značení místních výrobků a místní 

produkce (regionální výrobky) 
Měření zatížení turistických lokalit 

Grantové programy na podporu rozvoje hipoturistiky, 
naučných stezek 

Podpora vzniku národních geoparků (Karlovarský kraj) 

Průběžně 

svazky, sdružení, 
obce,  
o.p.s., 
příspěvkové organizace, 
kraj, 
nadace 

MMR – rozpočet 
Značení pěších turistických značených tras, cyklotras a 

naučných stezek, realizace projektů zaměřených na 
udržitelný cestovní ruch 

Průběžně NNO a KČT 

Nosné realizované aktivity 
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Vytváření a realizace forem šetrných k životnímu prostředí (venkovský cestovní ruch, agroturistika, ekoturistika, cykloturistika, hipoturistika, využití 
hromadných dopravních prostředků pro cestovní ruch atd.). 
Podpora vzniku národních geoparků (nové nominace: Kraj blanických rytířů, Železné hory, Vysočina). 
Ekologická osvěta návštěvníků destinací cestovního ruchu, včetně informací o šetrném cestovním ruchu.  
Podpora udržitelného rozvoje cestovního ruchu (Naplnění Karpatské úmluvy - Protokol o udržitelném rozvoji cestovního ruchu v Karpatech – 7 
zemí)  
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Priorita 3 – Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů 

Opatření 3.1 – Marketing (propagace) cestovního ruchu na mezinárodní, národní a 
regionální úrovni 

Garant 
MMR a kraje ve 
spolupráci s MZV 

Využitý nástroj    Způsob realizace Termín realizace Realizátor 

Regionální operační program 
(10.2, 11.2, 12.3, 12.3, 13.3, 

14.3, 15.2, 9.4) 

Mediální kampaně, tvorba propagačních materiálů 
(tiskovin, DVD, turistické mapy), internetové 
prezentace, realizace turistického značení, 

multimediální turistické průvodce, veletrhy CR 

6/2008 – 3/2011 

obce 
svazek obcí 
kraj 
sdružení 
zájmová sdružení 
právnických osob 
příspěvkové organizace 
o.p.s. 
podnikatelské subjekty 

IOP (6.4.1a) 
Prezentace a propagace kulturně-historického dědictví 
křesťanství, mediální kampaně na podporu domácího a 
příjezdového cestovního ruchu, propagace lázeňského 

cestovního ruchu 

6/2009 – 4/2010 

Příspěvkové organizace 
(CzechTourism) 
Zájmová sdružení 
právnických osob 
 

OP Přeshraniční spolupráce 
Propagace turistických tradic a kulturních hodnot 

regionů – propagační materiály, tvorba turistických 
map, e-marketing, realizace turistického značení, tvorba 

turistických průvodců 

6/2009 – 6/2011 

obce 
svazek obcí 
kraj 
sdružení 
zájmová sdružení 
právnických osob 
příspěvkové organizace 
o.p.s. 
podnikatelské subjekty 

Program rozvoje venkova 
(4.2.1a, 4.1.2) 

Marketing nevyužitých míst s potenciálem pro CR 
Propagace významných venkovských památek, tradic a 

akcí  
10/2009 až 11/2010 

MAS 
svazek obcí 
sdružení 
obec nebo městská část 
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Rozpočty krajů 

Financování účasti krajů na domácích a zahraničních 
veletrzích cestovního ruchu. 

Tvorba propagačních materiálů a tiskovin, 
PR aktivity. 

Provoz turistických webových portálů, 
Podpora fam a press tripů. 

Průběžně 

Krajské centrály cestovního 
ruchu 
Kraj 
 

NPPCR – MMR 
Marketing produktů zaměřených na tzv. sociální 

cestovní ruchu a zpřístupnění památek (cestovní ruch 
pro všechny a cestování dostupné všem) 

2010 - 2011 

Podnikatelské subjekty 

Nosné realizované aktivity 
Tvorba marketingových koncepcí a strategií (Tvorba Střednědobé marketingové strategie České republiky). 
Realizace aktivit na podporu budování image a značky destinace 
Marketingová podpora produktů cestovního ruchu 
Podpora prodeje turistických produktů 
Public relations destinací cestovního ruchu 
Podpora a realizace incomingových aktivit 
Monitoring trhu a marketingových aktivit 
Realizace specifických E-marketingových aktivit 
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Opatření 3.2 – Zkvalitnění statistiky a informací o cestovním ruchu 
Garant 

MMR a ČSÚ ve 
spolupráci s MV a kraji 

Využitý nástroj    Způsob realizace Termín realizace Realizátor 

IOP (6.4.1a) Monitoring návštěvnosti, sběr informací a dat pro TSA, 
sběr a vyhodnocení dat o vybraných segmentech CR 7/2009 – 4/2010 MMR 

CzechTourism 
OP Podnikání a inovace 
(3.2.2)  Vývoj nových IT řešení pro oblast CR.  12/2008 akciová společnost 

Program rozvoje venkova 
(3.2.2, 4.1.2) Tvorba informačního systému 2/2011 sdružení 

Rozpočty krajů Tvorba a provoz regionálních informačních systémů – 
datové sklady průběžně 

Krajské centrály cestovního 
ruchu 
Kraj  

Nosné realizované aktivity 
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). 
Zkvalitnění statistických informací na národní, regionální a lokální úrovni ve spolupráci se zástupci samosprávy, s asociacemi a profesními svazy. 
Dokončení a pravidelné sestavování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR, příprava jeho regionalizace. 
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Opatření 3.3 – Zkvalitňování vzdělávání a přípravy lidských zdrojů v cestovním ruchu, 
podpora výzkumu, vývoje a inovací v cestovním ruchu 

Garant 
MMR, MŠMT, 
MPSV, MV ve 
spolupráci s kraji 

Využitý nástroj    Způsob realizace Termín realizace Realizátor 

OP Lidské zdroje a 
zaměstnanost (4.1.1) 

Žadateli byly soukromé společnosti podnikající v cestovním 
ruchu. Podporovány byly vzdělávací programy pro 

zaměstnance, školení a tréninkové programy. 
7/2009 až 12/2010 

s.r.o. 
akciová společnost 
fyzická osoba 
sdružení 
okresní hospodářská 
komora 

OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 
(7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.2., 
7.3.2) 

Podporovány byly projekty jednak na zkvalitnění výuky 
odborných předmětů v cestovním ruchu na SŠ a VŠ(7.1.1 a 
7.1.2), dále projekty na zvyšování kvalifikovanosti pedagogů 
(7.1.3), projekty na inovaci studijních programů a zajištění 
výukových pomůcek (7.2.2) a projekty na další vzdělávání 

odborných pracovníků v CR (7.3.2). 

10/2008 až 4/2011 

příspěvková 
organizace 
s.r.o. 
zájmové sdružení p.o. 
vysoká škola 
sdružení 
obecně prospěšná 
společnost 
okresní hospodářská 
komora 

Program rozvoje venkova 
(3.3.1a, 4.1.2) 

Vzdělávání v cestovním ruchu (orientováno na venkovskou 
problematiku) – podnikání v CR, venkovská turistika, 

agroturistika, marketing CR, rozvoj CR na venkově a v regionu, 
hippoturistika 

3/2008 až 7/2010 

zájmové sdružení p.o. 
obecně prospěšná 
společnost 
sdružení 
obec nebo městská 
část 
nadační fond 

Rozpočty krajů 
Spolupráce se středními a vysokými školami v oblasti 

cestovního ruchu. – semináře, praxe, veletrhy cestovního 
ruchu 

Průběžně 

Kraj 
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MMR ČR 

Program „Výzkum pro řešení regionálních disparit“: 
- Výzkum domácího a příjezdového zahraničního 
cestovního ruchu ve vztahu k zmírnění společensko-

ekonomických disparit 
- Vymezení vhodných oblastí pro rozvoj agroturistiky 

s návazností pro incentivní CR 

 

 

Nosné realizované aktivity 
Tvorba studijních materiálů k nově vytvořeným studijním oborům 
Celoživotního vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v cestovním ruchu (OPLZZ, PRV) 
Zvyšování kvalifikace pedagogů v cestovním ruchu 
Realizace výzkumných úkolů (program „Výzkum pro řešení regionálních disparit“) 
Založení a činnost Celostátního kolegia cestovního ruchu 
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Priorita 4 - Vytváření organizační struktury cestovního ruchu 
Opatření 4.1 – Zakládání a činnost organizací cestovního ruchu na regionální a 
oblastní úrovni 

Garant 
MMR a kraje 

Využitý nástroj    Způsob realizace Termín realizace Realizátor 

Regionální operační program 
(9.4, 11.2, 13.3) 

Podpora spolupráce a partnerství mezi aktéry 
cestovního ruchu, Tvorba studií a strategií 

cestovního ruchu 
6/2008 – 2/2010 

kraj 
obce 
o.p.s. 

Rozpočty krajů 
Podpora činnosti krajských centrál cestovního 

ruchu (organizací cestovního ruchu) 
Tvorba koncepcí a strategií rozvoje cestovního 

ruchu (koncepční a metodická činnost) 

Průběžně 

Kraje 
Svazky a sdružení 
Krajské centrály 
cestovního ruchu 

Nosné realizované aktivity 
Zákon o podpoře a řízení cestovního ruchu  
Činnost Celostátního kolegia cestovního ruchu  
Budování a činnost lokálních organizačních struktur. 
Budování a činnost regionálních organizačních struktur. 
Tvorba koncepčních a programových dokumentů destinací a regionů. 
Koordinace organizační, projektové a řídící činnosti mezi MMR, kraji a turistickými regiony. 
 
 
 
 
 
 



 50 

Opatření 4.2 – Činnost turistických informačních center Garant 
MMR a kraje 

Využitý nástroj    Způsob realizace Termín realizace Realizátor 

Regionální operační program (9.4, 
12.3, 13.3, 14.3) modernizace a zakládání TIC 7/2008 – 5/2010 

obce 
sdružení 

Program rozvoje venkova (3.1.3b, 
3.2.2b, 4.1.2) modernizace a zakládání TIC 3/2008 až 2/2011 

fyzická osoba 
obec 
sdružení 

OP Přeshraniční spolupráce modernizace a zakládání TIC 6/2009 – 4/2011 
obce 
sdružení 

OP Praha (3.2) modernizace a zakládání TIC 2/2010 o.p.s. 

OP Životní prostředí (2.6.2, 2.6.4) Modernizace a zakládání TIC, obnova turistické 
informační infrastruktury 2011 

Správa NP 
AOPK 
sdružení 

Rozpočty krajů 

Podpora činnosti TIC - finanční příspěvek TIC za 
doplňování informací na turistický portál, příspěvek 
na propagační materiály turistických oblastí, účast 
pracovníků TIC na prezentacích krajů, informační 

podpora TIC 

Průběžně 

obce a města 
svazky a sdružení 
 

Nosné realizované aktivity 
Podpora činnosti turistických informačních center. 
Tvorba regionální sítě turistických informačních center v návaznosti na řídící a organizační struktury v regionech. 
Realizace jednotné certifikace TIC prostřednictvím Národního systému kvality služeb v cestovním ruchu financovaného z IOP. 
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Opatření 4.3 – Spolupráce mezi veřejným a podnikatelským sektorem, neziskovými 
organizacemi a profesními a zájmovými sdruženími v cestovním ruchu 

Garant 
MMR a kraje 

Využitý nástroj    Způsob realizace Termín realizace Realizátor 
Regionální operační program (15.2, 
13.3) 

Koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu 
na regionální úrovni 12/2008 – 9/2010 s.r.o 

OP Přeshraniční spolupráce Partnerská spolupráce mezi středisky 
cestovního ruchu, resp. turistickými cíli 6/2009 – 4/2011 

sdružení 
o.p.s. 
obce a města 

Rozpočty krajů Pravidelná setkávání s komerční sférou, TIC, 
turistickými oblastmi a dalšími aktéry v CR - 
koordinace aktivit 
Výběrově koordinace aktivit mezi kraji a 
CzechTourism 
Založení profesní organizace sdružující 
organizace cestovního ruchu na krajské 
úrovní a řídící cestovní ruch v rozsahu krajů 
(ATUR) 

průběžně 

obce 
svazek obcí 
kraj 
sdružení 
zájmová sdružení 
právnických osob 
příspěvkové organizace 
o.p.s. 
podnikatelské subjekty 

Nosné realizované aktivity 
Prohloubení a zkvalitnění vzájemné spolupráce podnikatelského a veřejného sektoru, občanské veřejnosti, neziskových organizací a správ 
chráněných území (NP, CHKO). 
Vytvoření návrhu věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu. 
Založení a činnost Celostátního kolegia cestovního ruchu 
Zřízení a činnost Podvýboru PSP ČR pro cestovní ruch 
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Opatření 4.4 – Krizový management a zkvalitnění fungování správních 
orgánů v oblasti cestovního ruchu v ČR 

Garant 
MMR ve spolupráci s MV, 
MZd, MZV, MPO a kraji 

Využitý nástroj    Způsob realizace Termín realizace Realizátor 

MMR Dotace na činnost Horské 
služby, o.p.s. průběžně o.p.s. 

Nosné realizované aktivity 
Komplexní zajištění pohybu turistů na území ČR, včetně jejich bezpečnosti (zvýšení zajištění bezpečnosti turistů pohybujících se v místech 
cestovního ruchu).  
Vytvoření krizového scénáře pro případ ohrožení cestovního ruchu v České republice. 
Spolupráce na projektech a aktivitách v oblasti bezpečnosti v cestovním ruchu s mezinárodními organizacemi (UNWTO, OECD). 
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Příloha č. 2 - Vyhodnocení Koncepce dle aktivit Prováděcího dokumentu  
– přehled dosud nenaplňovaných opatření 

 

Opatření 1.1 - Tvorba nosných národních a nadnárodních produktů cestovního ruchu 
Garant 

MMR ve spol. s 
MK, MŽP, MZ a kraji 

Aktivita Náprava 

Vytvoření dlouhodobé Strategie a Manuálu tvorby produktů 
cestovního ruchu 

Tato aktivita byla začleněna do Konsolidovaného plánu podpory 
cestovního ruchu na roky 20010/2011 a následně Plánu aktivit 
cestovního ruchu na roky 2011/2012. Aktivita bude naplněna 
prostřednictvím připravovaného projektu agentury CzechTourism 
„Implemtace plánu aktivit cestovního ruchu“.   

 

Opatření 3.1 – Marketing (propagace) cestovního ruchu na mezinárodní, národní a 
regionální úrovni 

Garant 
MMR a kraje ve spolupráci 
s MZV 

Aktivita Náprava 

Vytvoření střednědobé marketingové strategie propagace ČR 

Tato aktivita byla začleněna do Konsolidovaného plánu podpory 
cestovního ruchu na roky 20010/2011 a následně Plánu aktivit 
cestovního ruchu na roky 2011/2012. Aktivita bude naplněna 
prostřednictvím agentury CzechTourism „Rebranding a marketingová 
podpora příjezdového cestovního ruchu“ předloženého do 11 časově 
uzavřené výzvy IOP pro aktivitu „a“ a „e“.   

Realizace jednotné prezentace ČR Vytvoření pracovní skupiny se zástupců MMR, MZV, agentury 
CzechTourism a Českých center. 
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 Opatření 3.2 – Zkvalitnění statistiky a informací o cestovním ruchu 
Garant 

MMR a ČSÚ ve spolupráci 
s MV a kraji 

Aktivita Náprava 

Zavedení Národního informačního a rezervačního systému 
cestovního ruchu v ČR 

Implementace této aktivity probíhá od roku 1992, kdy tvorba 
Informačního systému cestovního ruchu byla součástí projektu rozvoje 
cestovního ruchu a následně od roku 1993, kdy se tvorbou NIRS začala 
zabývat agentura CzechTourism, Projekty AIRES, NITS, ODYSSEUS 
nebyly realizovány kvůli nedostatku finančních prostředků a 
nedostatečnému pokrytí ČR sítí Internet.  

Z důvodu rizika nedovolené veřejné podpory nelze tento projekt 
realizovat v plném rozsahu, respektive nelze vytvořit rezervační část. 
Agentura CzechTourism v rámci 11. časově uzavřené výzvy IOP pro 
aktivitu  „a“ a „e“ předložila projekt „Národní informační systém 
s podporou call-centra“.  

 

Opatření 3.3 – Zkvalitňování vzdělávání a přípravy lidských zdrojů v cestovním ruchu, 
podpora výzkumu, vývoje a inovací v cestovním ruchu 

Garant 
MMR, MŠMT, MPSV, MV ve 
spolupráci s kraji 

Aktivita Náprava 

Vytvoření celostátního odborného fóra cestovního ruchu Tato aktivita je částečně naplňována činností Podvýboru PSP ČR pro 
cestovní ruch a Celostátního kolegia cestovního ruchu.  
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 Opatření 4.4 – Krizový management a zkvalitnění fungování správních orgánů v oblasti 
cestovního ruchu v ČR 

Garant 
MMR ve spolupráci s MV, 
MZd, MZV, MPO a kraji 

Aktivita Náprava 

Vytvoření zákona o Horské službě 

V roce 2007 předložilo MMR Legislativní radě vlády (LRV) návrh 
věcného záměru zákona O horské službě. LRV jej nedoporučila. Na 
základě právního názoru LRV byla činnost horské služby od 1. 1 .2010 
ukotvena v zákoně č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání 
v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. 

Vytvoření krizového scénáře pro případ ohrožení cestovního 
ruchu v ČR 

Aktivita bude naplněna prostřednictvím připravovaného projektu 
agentury CzechTourism „Implemtace plánu aktivit cestovního ruchu“.   
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Seznam zkratek 
 
AOPK - Agentura ochrany přírody a krajiny 
ATIC - Asociace turistických informačních center 
BR - Biosferická rezervace 
CK/CA - Cestovní kanceláře a cestovní agentury 
CR - Cestovní ruch 
CzechTourism - Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism 
ČOI - Česká obchodní inspekce 
ČSÚ - Český statistický úřad 
DCR - Domácí cestovní ruch 
ERDF - European Regional and Development Program 
ESF - Evropský sociální fond 
HS - Horská služba ČR, o. p. s.  
CHKO - Chráněná krajinná oblast 
IOP - Integrovaný operační program (období 2007 – 13) 
MICE - Meetings Incentives Conferences Events 
MK - Ministerstvo kultury 
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MÚ - Městský úřad 
MZd - Ministerstvo zdravotnictví 
MZe - Ministerstvo zemědělství 
MZV - Ministerstvo zahraničních věcí 
MŽP - Ministerstvo životního prostředí 
NERV - Národní ekonomická rada vlády 
NNO - Nestátní nezisková organizace 
NP - Národní park 
NS - Naučná stezka 
OCR - Organizace cestovného ruchu 
OJK - Oficiální jednotná klasifikace 
OP LZZ - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 
OP RLZ - Operační program rozvoj lidských zdrojů 
OP ŽP - Operační program životního prostředí 
PD Koncepce - Prováděcí dokument ke Koncepci 
PPP - Public Private Partnership – partnerství veřejného i soukromého sektoru 
RNG - Rada národních geoparků 
ROP - Regionální operační program (období 2007 – 13) 
SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury 
SFŽP - Státní fond životního prostředí 
SLL - Sdružení léčebných lázní 
SLM - Sdružení lázeňských míst 
SROP - Společný regionální operační program 
TIC - Turistické informační centrum 
UNEP GEF - United Nations Environmental Program - Global Environment Facility 
ÚÚR - Ústav územního rozvoje 
ZCHÚ - Zóna chráněných území 
ZZ - Zahraniční zastoupení CzechTourism 
ZZS - Záchranná zdravotnická služba 


