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ÚVODNÍ SLOVO ČTENÁŘŮM
Milí čtenáři, 

předkládáme vám jubilejní 20. číslo časopisu Studia Turistica. Za uplynulých 9 let bylo editováno 96 článků 
od 130 autorů na více než 2000 stranách. Toto výroční aktuální číslo, jsme zaměřili na vysoce diskutovanou 
právní problematiku cestovního ruchu s vědomím, že v Česku bychom její optimální pozitivní progresi všichni 
zainteresovaní rádi přivítali. 

Vedle ekonomických, geografických, sociologických faktorů jsou i právní a legislativní rámce významným 
realizačním nástrojem existence a rozvoje cestovního ruchu u nás.  Na základě spolupráce redakce Studia Turistica 
při Katedře cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava a specialisty na právní úpravu cestovního ruchu 
JUDr. PhDr. René Petráše, Ph.D. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, se nám podařilo sestavit soubor článků od 
autorů, kteří se zabývají současnou právní problematikou v cestovním ruchu. 

Jako cíl tohoto čísla jsme si stanovili prezentaci této právní problematiky tak, aby byla aktuální a více přístupná 
i srozumitelná široké odborné veřejnosti. V úvodním „Prologu k aktuálnímu stavu vývoje českých normativ 
cestovního ruchu“, předkládáme reference top managementu odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní 
rozvoj, v zastoupení jeho ředitelky dr. R. Králové, a Ing. F. Dickelta vedoucího oddělení právních předpisů a koncesí 
v cestovním ruchu.

V indexované recenzované části časopisu dr. R. Petráš, který je významným participujícím právníkem v oboru 
cestovního ruchu, kriticky analyzuje současné české právní problémy cestovního ruchu v článku “Současné právní 
problémy cestovního ruchu v České republice“.

Rovněž i proces tvorby směrnic ke vzniku a provozování destinačních managementů je v Česku zdlouhavý 
a stále nepřehledný. Aktuální situaci analyzuje Ing. R. Chaloupka v článku „Nové pojetí podpory destinačního 
managementu v ČR“. Ochranu osobních údajů řeší dr. K. Dvořáková ve svém příspěvku “Příprava cestovní kanceláře 
na GDPR a její praktická úskalí“.

Vhodným příkladem ze zahraničí je  komparace vývoje našich právních norem  s vývojem právních norem na 
Slovensku, které prezentuje ve svém článku  „Význam Zákona o podpore cestovného ruchu na Slovensku“  
doc. L. Kmeco a článek  „K systému Slovenskej právnej úpravy cestovného ruchu“ prezentovaný dr. M Lukáčem.

Případné neefektivní bariery při příhraniční realizaci společných projektů předkládá dr. L. Novotný na příkladu 
spolupráce Ašského výběžku a Bavorska. V informativní části je nabídnut základní přehled dostupných statí  
a autorů z oboru. 

 
Jiří Šíp                                                                                                    

vedoucí redaktor
René Petráš

výkonný redaktor aktuálního čísla
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VYBRANÉ ZMĚNY NOVELY ZÁKONA O CESTOVNÍM RUCHU  
V ROCE 2018

 
Renata Králová 

V letošním roce by měla vstoupit v účinnost novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání 
a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Jde o novelu čistě transpoziční – tj. novelu, která do 
našeho právního řádu zapracovává směrnici EU č. 2302/2015 o souborných cestovních službách a spojených 
cestovních službách. Legislativní proces je ve značně pokročilém stádiu – dne 12. 12. 2017 proběhlo 1. čtení 
v Poslanecké sněmovně1 a návrh postoupen k dalšímu projednání. S účinností zákona se počítá od 1. 7. 2018. 

O novele již nelze hovořit jako o překvapení, protože o jejím obsahu i změnách, které vyvolá v našem právu, se 
na odborných fórech hovořilo již několikrát. Pro připomenutí například Acta Universitatis Carolinae 3/20162 
nebo měsíčník profesionálů v cestovním ruchu COT 3. 

Pro připomenutí čtenářům uvádím, že návrh zákona mění několik předpisů. Všechny tyto změny jsou čistě 
transpozičního charakteru. Novelizují se tedy – již zmíněný zákon č. 159/1999 Sb., a dále občanský zákoník 
(týká se smlouvy o zájezdu a související úpravy), živnostenský zákon (změna v rozsahu koncesované živnosti 
provozování cestovní kanceláře) a zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení (změna související 
s účelovým sdružením peněžních prostředků – garanční fondem). 

Cílem článku je ve stručnosti pojednat o vybraných nejzásadnějších změnách, které zákon přináší a které se 
týkají oblasti služeb cestovního ruchu, které reguluje. Začneme-li otázkou, které služby patří do působnosti 
zákona a které nikoliv, dostáváme se k té nejzásadnější změně, kterou návrh přináší. Kromě již známého 
pojmu „zájezd“ se do působnosti zákona dostává nový pojem „spojené cestovní služby“. Negativní vymezení 
působnosti zákona je obdobné, jako v platném zákoně. Nový zákon se nebude vztahovat na zájezdy  
a spojené cestovní služby, které trvají dobu kratší než 24 hodiny, jestliže nezahrnují nocleh. Neuplatní se ani 
na nepodnikatelské aktivity4. Novinkou je, že se zákon neuplatní ani na zájezdy a spojené cestovní služby, 
které jsou zakoupeny na základě tzv. „rámcové smlouvy o pořádání pracovních cest“. 

O profesionálním zajištění pracovních/služebních cest lze obšírně pojednat v samostatném článku. Nicméně, 
pro účely tohoto shrnutí, postačí konstatování, že zákon má na mysli takové smlouvy, které uzavírá společnost 
s cestovní agenturou/kanceláří ve prospěch svých zaměstnanců, či pracovníků, přičemž tato smlouva je často 
uzavírána pro řadu cestovních služeb na konkrétní období. U cest tohoto typu se nevyžaduje týž stupeň 
ochrany jako u spotřebitelů. Jiná situace bude i u tzv. „bleisure“ cest – tj. cest, kdy cestující část cesty tráví na 
obchodní/služební cestě a část na dovolené5. 

Spojené cestovní služby (SCS), resp. zprostředkování jejich prodeje, jsou novým produktem, se kterým zákon 
spojuje plnění povinností. Zprostředkovat SCS bude moci pouze osoba, která bude mít koncesi na provozování 
cestovní kanceláře v rozsahu – zprostředkování SCS. 

1 Poslanecký tisk č. 12, http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=12&snzp=1 
2 Renata Králová: Nová směrnice EU o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách – co je nového a co 
zůstává?, str.29, 
3 COTakhle snídaně – 2. 11. 2017, Nová klíčová směrnice EU k cestovnímu ruchu, R. Petráš, 11. 1. 2016, 
https://www.icot.cz/nova-klicova-smernice-eu-k-cestovnimu-ruchu/
4 Tj. ty aktivity, které nejsou podnikáním ve smyslu živnostenského zákona.
5 K tomu viz článek v COT Business, 4/2016, bleisure z pohledu cestovního a pracovního práva, K. Dvořáková, P. Veselý 
http://cotmedia.cz/ecasopisy/mailingy/2016/04_BusinessTravel/files/assets/basic-html/page18.html

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=12&snzp=1
https://www.icot.cz/nova-klicova-smernice-eu-k-cestovnimu-ruchu/
http://cotmedia.cz/ecasopisy/mailingy/2016/04_BusinessTravel/files/assets/basic-html/page18.html
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Co jsou to spojené cestovní služby? Definici nalezneme v § 1c zákona. Vždy musí jít o kombinaci alespoň 
dvou typů cestovních služeb. Tyty cestovních služeb jsou nově pro účely zákona definovány. Jsou jimi 
doprava, ubytování, nájem motorového vozidla nebo jiná služba, která není součástí jedné ze zmíněných 
služeb (zejména vstupenky na kulturní nebo sportovní akce, výlety, prohlídky s průvodcem, skipas, nájem 
sportovního vybavení¨). Za druhé, musí tyto nejméně dvě služby být zakoupeny pro účely téže cesty nebo 
pobytu. 

Třetím rozlišovacím kritériem je, že kombinace služeb není zájezdem. Tudíž konkrétní nabídku je třeba 
zkoumat z hlediska definice zájezdu. Zájezd je nově a detailněji definován. Ale právě díky detailnější definici, 
by zkoumání mělo být jednodušší než dříve. Tak např. každá nabídka nejméně dvou cestovních služeb, která 
bude obsahovat slovní spojení „celková cena, či zájezd“, nebo půjde o tzv. „nákupní košík“, do kterého zákazník 
vložil objednávané služby před tím, než souhlasil se zaplacením, bude zájezdem. 

Za čtvrté, půjde o uzavření samostatných smluv s jednotlivými poskytovateli služeb (hotel, dopravce, 
pronajímatel auta) a za a) při jedné návštěvě či kontaktu s prodejním místem bude zprostředkován výběr  
a platba jednotlivých služeb. Půjde většinou o nabídky na internetu, které z pohledu zákazníka budou 
opticky připomínat jedno prodejní místo – stejné barevné rozlišení nabídky jednotlivých poskytovatelů 
– např. dopravy i ubytovatelů. Na rozdíl od zájezdu bude rozlišovacím kritériem, zda zákazník souhlasil se 
zaplacením před výběrem druhé služby. U SCS musí dojít k samostatnému výběru a samostatné platbě, tj. je 
zde jasná separace rezervačních procesů: každý jednotlivý proces musí být dokončen (např. let byl rezervován 
a zaplacen, následně, druhá služba byla vyprána). Let byl již zakoupen a nelze jej změnit, před tím, než si 
cestující vybral a zaplatil ubytování. Nesmí se zde vyskytovat slova jako „celková cena“, či „zájezd“. Pak 
doprava a ubytování nejsou zájezdem, ale SCS.

Nebo za b) půjde o uzavření samostatných smluv s jednotlivými poskytovateli služeb, kdy k nákupu druhé 
služby budou použity různé cílené způsoby motivace zákazníka k nákupu další služby – např. věty typu 
„přidejte další službu se slevou …%“, „k nákupu doprava zvýhodněné ubytování v destinaci ….“. Aby šlo o SCS 
musí se nákup druhé služby uskutečnit do 24 hodin od nákupu první služby. 

Řekli jsme si, co bude spojenými cestovními službami. A co nebude SCS? Stejně jako u zájezdu, nepůjde 
o SCS, pokud se bude jednat o kombinaci dopravy, ubytování, nebo pronájmu motorového vozidla s jinou 
cestovní službou, která však není ekvivalentem 25% ceny spojených cestovních služeb nebo není podstatnou 
z hlediska dané kombinace (např. prodej letenky s cestovním pojištěním, nebo prodej lístku na železnici  
a lístku na navazující MHD, či kombinace ubytování a krátkého výletu s průvodcem). 

V souvislosti s SCS je vhodné rovněž připomenout, že pouhá reklama (cookies, meta data), či jakékoliv 
nabízení služeb cestovního ruchu, které nevede k rezervaci (ať už reklamu uvádí kdokoliv – hotel, pořadatel 
akce, apod.), není zprostředkováním SCS. Pouhé uvádění reklamy, které například hotelového návštěvníka 
informuje o možnostech rekreace v místě pobytu, není SCS. 

Osoba, která bude žádat o koncesi (či o změnu koncese) na provozování cestovní kanceláře – v rozsahu 
zprostředkování SCS – musí v podnikatelském záměru, který je přílohou žádosti, uvést „za jaké služby, které 
jsou součástí zprostředkování spojených cestovních služeb, bude vybírat platby přímo od zákazníka“. 

Osoba, která bude provozovat cestovní kancelář – zprostředkování spojených cestovních služeb – bude mít 
v zásadě dvě specifické povinnosti podle zákona č. 159/1999 Sb. A to povinnost informovat zákazníka a) že se 
na něj nevztahují práva jako na zájezdu, že odpovědnost za poskytování služeb nese poskytovatel a b) že se na 
něj vztahuje ochrana pro případ úpadku. Informace se poskytnou na standardizovaných formulářích, jejichž 
vzory ministerstvo vydá vyhláškou. Formuláře se liší podle toho, zda cestovní kanceláří je osoba odpovědná 
za dopravu (dopravce) či jiná osoba a podle způsobu nabízení služeb (online, hypertextový odkaz, jinak). 
V případě, že cestovní kancelář nebude vybírat platby za služby od zákazníků, a tudíž nebude mít sjednáno 
zajištění (ať už ve formě pojištění či bankovní záruky) uvede to v informaci určené zákazníkovi. V případě, že 
zprostředkovatelem SCS bude dopravce, bude muset zajistit repatriaci pro případ svého úpadku. 
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KONTAKT
JUDr. Renata Králová 
ředitelka Odboru cestovního ruchu
Ministerstvo pro místní rozvoj 
e-mail: Renata.Kralova@mmr.cz

mailto:Renata.Kralova@mmr.cz


- 9 -

ZMĚNY V ROZSAHU ŽIVNOSTI

Ing. František Dickelt

Letošní rok bude pro podnikatele podnikající v cestovním ruchu přelomový. Světlo světa spatří novela zákona 
č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, 
ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů. Hlavním důvodem předložení návrhu zákona 
je splnění povinnosti ČR jakožto členského státu EU transponovat směrnici EU č. 2302/2015 o souborných 
cestovních službách a spojených cestovních službách.6  Nová pravidla podnikání v cestovním ruchu přinesou 
řadu změn počínaje novým produktem, kterým jsou spojené cestovní služby, konče garančním fondem 
cestovních kanceláří. Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře se změnami živnostenského zákona,7 které 
souvisejí s živnostenským oprávněním stávajících podnikatelů.

V souvislosti s přijetím novely dojde ke změně přílohy č. 3 k živnostenskému zákonu. Jak známo, příloha 
č. 3 k živnostenskému zákonu obsahuje taxativní výčet koncesovaných živností. Mezi ně patří také živnost 
s předmětem podnikání „Provozování cestovní kanceláře“. U této živnosti pak bude v návaznosti na nově 
zaváděný produkt spojených cestovních služeb změněn, resp. rozdělen předmět koncese, a to takto: 
„Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů - zprostředkování spojených cestovních služeb“. Předmět 
podnikání podnikatel v žádosti vymezí buď v úplném anebo v částečném rozsahu.8 Částečné vymezení 
předmětu podnikání je věcí podnikatele a může být dáno především jeho úzkou specializací, tj. zaměřením 
na prodej zájezdů či výhradní orientací na zprostředkovávání spojených cestovních služeb.

Nabízí se pak otázka, jak to bude po nabytí účinnosti zákona se stávajícími živnostenskými oprávněními. 
Odpověď najdeme v přechodných ustanoveních k zákonu. V zásadě platí, že stávající živnostenská oprávnění 
zůstávají zachována, není-li stanoveno jinak. Přibližme si změny v rozsahu koncesované živnosti na několika 
konkrétních případech.

Prvním příkladem bude cestovní kancelář, která se bude v rámci svého podnikání zabývat výhradně 
organizováním, nabízením a prodejem zájezdů (nehodlá zprostředkovávat spojené cestovní služby). 
Podnikatel oprávněný provozovat koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře“ podle současných 
předpisů tak bude po uplynutí 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti zákona oprávněn provozovat koncesovanou 
živnost v rozsahu předmětu podnikání „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů“. Změnu rozsahu 
předmětu podnikání zapíše živnostenský úřad do živnostenského rejstříku9 ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti zákona. Podnikatel v tomto případě nečiní vůči živnostenskému úřadu žádné podání, změna údajů 
v živnostenském rejstříku bude ve stanovené lhůtě provedena tímto úřadem na základě zákona.
Dalším příkladem je opět stávající cestovní kancelář, která ovšem vedle organizování, nabídky a prodeje 
zájezdů bude zprostředkovávat i spojené cestovní služby. Taková cestovní kancelář musí ve lhůtě do 1 měsíce 
ode dne nabytí účinnosti zákona požádat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu o změnu koncese 
v rozsahu předmětu podnikání „Provozování cestovní kanceláře - zprostředkování spojených cestovních 
služeb“. Cestovní kancelář pak bude oprávněna zprostředkovávat spojené cestovní služby na základě svého 
dosavadního oprávnění až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o podané žádosti nebo do doby oznámení 
usnesení o zastavení řízení.

6 Plným názvem směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních 
službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS
7 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8 § 50 odst. 2 živnostenského zákona.
9 Podle § 60 odst. 1 živnostenského zákona je živnostenský rejstřík informačním systémem veřejné správy vedeným  
v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány údaje uvedené v odstavci 2 a údaje statistického a evidenčního charakteru 
související s provozováním živnosti. Podle § 60 odst. 10 zpřístupňuje údaje vedené ve veřejné části živnostenského rejstříku 
Živnostenský úřad České republiky v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům. Údaje jsou 
zveřejňovány zde: http://www.rzp.cz/.

http://www.rzp.cz/
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Posledním případem bude cestovní agentura, kterou lze provozovat na základě živnostenského oprávnění pro 
provozování živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. 
Hodlá-li cestovní agentura zprostředkovávat spojené cestovní služby, musí u živnostenského úřadu nejpozději 
do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti zákona požádat o vydání koncese v rozsahu předmětu podnikání 
„Provozování cestovní kanceláře - zprostředkování spojených cestovních služeb“. Stejně jako v předešlém 
případě platí, že cestovní agentura bude moci zprostředkovávat spojené cestovní služby na základě svého 
oprávnění pro volnou živnost, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti nebo do doby oznámení 
usnesení o zastavení řízení.

Cestovní kancelář, potažmo cestovní agentura může příslušnou žádost podat u kteréhokoliv obecního 
živnostenského úřadu. Přijetí předmětných žádostí je osvobozeno od správních poplatků. K žádosti o koncesi 
pro provozování cestovní kanceláře nebo o její změnu se bude i nadále vyjadřovat Ministerstvo pro místní 
rozvoj, které k podané žádosti vydá do 30 dnů závazné stanovisko. Jeho stanoviskem je živnostenským úřad 
vázán.

KONTAKT
Ing. František Dickelt
vedoucí oddělení právních předpisů a koncesí v cestovním ruchu
Odbor cestovního ruchu
Ministerstvo pro místní rozvoj
e-mail: Frantisek.Dickelt@mmr.cz
www.mmr.cz
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ABSTRACT

The article analyses legal regulations of tourism 
in the Czech Republic. The aim of the article is to 
give a basic overview of the issue. The definition 
of tourism legal regulation and the structure of 
the legislation are analyzed. Then follow the basic 
legal issues. Regarding the present changes of legal 
regulation, significant amendments due to the new 
directive on package tours should be highlighted. 
There are also for example present attempts to 
connect the fees related to tourism with the act 
on local fees. Still, the discussions about act on 
support of tourism development, work on which 
has been lasting for several years now, have not 
fallen silent yet.

There are not any statutory regulations of the 
matter of tourism, but on the contrary this matter 
overlaps its dimension mainly into commercial, 
civil and administration law, whereas partly stems 
from the European Union law. To speak about legal 
regulations of tourism, there goes about markedly 
complicated substance, which additionally appears 
in fundamental changes nowadays. This instability 
of legal regulation of tourism is often marked as 
one of the key problems of the field.

Keywords: Legal Regulation of Tourism. Act No. 
159/1999 Coll., On Some Conditions for Business 
Activities in Tourism. Directive 90/314/EEC. 
Directive 2302/2015/EU.

SOUČASNÉ PRÁVNÍ 
PROBLÉMY CESTOVNÍHO 

RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

CONTEMPORARY 
PROBLEMS OF LEGISLATION 
ON TOURISM IN THE CZECH 
REPUBLIC

René Petráš

ABSTRAKT

Článek analyzuje právní úpravu cestovního ruchu 
v České republice. Cílem článku je podat základní 
přehled problematiky. Analyzována je definice 
právní úpravy cestovního ruchu a struktura právní 
úpravy. Pak následují základní aktuální právní 
problémy. Jsou připravované výrazné novelizace 
kvůli nové směrnici k zájezdům. Také se například 
projevují snahy spojit poplatky týkající se turismu 
v zákoně o místních poplatcích. Stále přitom 
neutichly diskuse o léta připravovaném zákoně  
o podpoře rozvoje cestovního ruchu.

Není zde nějaký zákoník upravující celou materii 
turismu, naopak tato otázka zasahuje zejména 
do obchodního, občanského a správního práva, 
přičemž je výrazně ovlivněna evropský právem, 
tedy předpisy EU. Právní úprava cestovního ruchu je 
velmi komplikovaná a navíc v současnosti prochází 
zásadní transformací. Tato nestabilita je často 
označována za jeden z klíčových problémů oboru.

Klíčová slova: Právní úprava cestovního ruchu. 
Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 

podnikání v oblasti cestovního ruchu. Směrnice 
90/314/EHS. Směrnice 2302/2015/EU.
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ÚVOD
Právní úprava cestovního ruchu v ČR prochází již několik let mnoha zásadními změnami, které jeho fungování 
v praxi nemálo ovlivňují. Nejednou je dokonce nestabilní legislativa označována za klíčový aktuální problém 
turismu. I získání základních informací o otázce není jednoduché, protože právní věda neprojevuje o tento 
svébytný problém větší zájem, intenzivněji publikující odborníky lze doslova spočítat na prstech. Přitom 
právní úprava cestovního ruchu je značně složitá a množství změn v posledních letech je – dokonce i na 
obecně velmi nestabilní český právní systém – doslova hrozivé. Je tedy třeba vytvářet publikace, které umožní 
teoretikům i praktikům turismu seznámit se s právní úpravou. K tomu se snaží přispívat tento článek, ale 
i mj. kolektivní publikace připravené a konference zorganizované autorem, o čemž se lze informovat na 
jeho stránce Právo a cestovní ruch (umístěné pod jeho působištěm Právnickou fakultou Univerzity Karlovy)  
http://turismus.prf.cuni.cz/.

TEORETICKÉ ZARÁMOVÁNÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY
Právní úprava cestovního ruchu je z hlediska právní vědy dosti náročným problémem. Turismus totiž zasahuje 
do řady velmi různorodých tradičních právních odvětví. Pokud se podíváme jen na normy, které by řešily 
přímo cestovní ruch, tak se rozpadají na dva klíčové okruhy. Na jedné straně je zejména ochrana spotřebitele 
v některých speciálně upravených situacích, tedy zejména ochrana zákazníků cestovních kanceláří v případě 
zájezdů (nově budou i spojené cestovní služby), což zásadně ovlivňuje podmínky podnikání cestovních 
kanceláří, a také timeshare. V obou těchto případech je přitom základem evropské právo, takže zajímavým 
aspektem je možná (a často potřebná) komparace s ostatními státy EU. Druhou hlavní skupinou je destinační 
management a postavení turismu v rámci veřejné správy. Zde se dlouho připravoval speciální zákon o podpoře 
rozvoje cestovního ruchu, ale (na rozdíl třeba od Slovenska) přijat nebyl. Legislativa EU do této otázky přímo 
nezasahuje, při případné komparaci s cizinou je třeba chápat, že celá otázka je provázána se systémem veřejné 
správy. Právní úprava a fungování veřejné správy v ČR jsou přitom problematické, v některých otázkách 
doslova hrozivé.

Vedle těchto dvou zcela odlišných skupin, kdy lze také jako třetí přiřadit obecnou právní úpravu podnikání 
hlavně dle živnostenského zákona, se ale cestovního ruchu dotýká řada rozličných a často právně velmi 
svébytných institutů jako je právní úprava dopravy (zejména ochrana cestujících), některé prvky práva 
životního prostředí, v zemích jako je ČR také památková péče, ale i specializovanější otázky jako je lázeňství, 
vinařství, vydávání cestovních dokladů atd. Klíčovým teoretickým ale i praktickým problémem (a to nejen 
z hlediska výuky) je proto vymezení a systematizace právní úpravy cestovního ruchu.

Je přitom třeba stále si uvědomovat obecně velmi konzervativní charakter práva a právní vědy. Základní prvky 
právního řádu se v civilizovaných zemích, kam ČR (alespoň z hlediska kvality a stability práva) ovšem patří jen 
stěží, mění jen málo. Jako ilustrativní případ lze uvést občanské zákoníky, které jsou ve většině zemí klíčovým 
právním předpisem, přičemž se mění jen málo a jádrem je stále právo z éry římské říše.

Naopak právní úprava cestovního ruchu je v celém světě převážně velmi moderní. Například timeshare se 
objevuje ve světě od 60. let 20. století a jeho právní úprava v zásadě od 70. let, v ČR až od zákona č. 135/2002 
Sb. novelizujícího občanský zákoník. Ochrana zákazníků cestovních kanceláří v případě zájezdů se objevuje 
až v západním Německu koncem 70. let, které pak prosadilo i směrnici (v současnosti nahrazovanou) pro 
celé Evropské hospodářské společenství v roce 1990. O právní úpravě postavení turismu ve veřejné správě  
a destinačním managementu se v Československu uvažovalo již mezi světovými válkami, ale v českých zemích 
(na rozdíl od Slovenska) dosud tento koncepčně zcela nový zákon prosazen nebyl a možná ani nikdy nebude 
(Štemberk, 2016). Takovýchto podivuhodných novinek se cestovního ruchu týká celá řada, kdy lze zmínit 
alespoň ultramoderní fenomén sdílené ekonomiky zasahující často právě do turismu. Navíc mnohé otázky 
právní úpravy cestovního ruchu jsou velmi náročné i z hlediska právní teorie, kdy lze uvést třeba timeshare, 
který je na kuriózním pomezí dvou základních skupin majetkových práv, tedy relativních - závazkových  

http://turismus.prf.cuni.cz
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a absolutních - věcných práv. Pro právní vědu je tedy legislativa turismu něčím spíše podivným, svérázně 
moderním a nestabilním.

STANOVENÝ CÍL A METODIKA PRÁCE
Autor tohoto článku se snaží rozšířit (v mnohém dokonce iniciovat) zájem právní vědy o otázku právní 
úpravy turismu. K nejefektivnějším metodám patří vytváření kolektivních publikací týkajících se otázky, 
protože právní úprava turismu je složitá a žádný odborník ji nezná důkladně celou. Jenže pro efektivní využití 
takovýchto publikací, tedy aby výklad byl pochopitelný i právníkům nespecializovaným na turismus a zejména 
neprávníkům, je třeba zpracovávat i přehledové úvodní texty. Takový je hlavní cíl tohoto článku, který má 
sloužit čtenářům k základní orientaci v otázce a nastínit klíčové problémy výzkumu, tedy aktuální změny 
právní úpravy. Nelze přitom nevidět, že jde z hlediska právní vědy o docela náročný oříšek, takže i takovýto 
zdánlivě jen teoreticko-přehledový text má i nemalý vědecký přínos – zejména z hlediska teorie práva.

U takových specifických právních odvětví, která procházejí skrz jednotlivá tradiční právní odvětví (obvykle se 
hovoří o průřezových právních odvětvích), se totiž projevují mnohé složité právní problémy. K nim lze řadit 
třeba sportovní, počítačové nebo také menšinové (národnostní) právo. V posledních měsících probíhají až 
překvapivě ostré diskuse o energetickém právu a jeho rozvoji na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 
ve spolupráci s dr. Křetínským, což pozoruhodně ilustruje problémy takovýchto odvětví. Těmto speciálním 
odvětvím se často věnuje jen hrstka odborníků, publikací je nedostatek nebo zcela chybí, přitom v praxi jde 
o potřebné informace.

Nelze přehlížet některé významné odchylky v metodologii turismu od právní vědy. Cestovní ruch je ovlivněn 
zejména metodologií ekonomie, která se od české právní vědy, ale třeba i historie a příbuzných společenských 
věd v mnohém liší. Nejde jen o formální rozdíl, kdy v právu převládají poznámky pod čarou, které často vedou 
k tendenci mnohé dílčí problémy, jako třeba rozpory v odborné literatuře, řešit takto mimo základní text.  
I strukturování článků je nemálo odlišné a nebývá zdaleka tak striktní jako v ekonomii a tedy také cestovním 
ruchu. Metodologie publikací v právní vědě je poměrně konvenční a není ji zvykem obvykle předem 
vysvětlovat. Z hlediska vědy je tedy právní úprava cestovního ruchu zajímavou ukázkou interdisciplinarity.

DEFINICE PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU
Než se pokusíme zesystematizovat právní úpravu turismu a analyzovat klíčové právní problémy současné 
praxe, tak je třeba pokusit se o vymezení tohoto pojmu. Jde o téma v mnohém sporné. Jisté však je, že 
právní úprava cestovního ruchu nepředstavuje nějaké tradiční a relativně uzavřené právní odvětví jako je 
např. trestní, či občanské právo. U řady právních odvětví včetně právě uvedených je přitom zásadní výhodou, 
že jejich základ tvoří v ČR (a obvykle i dalších zemích kontinentální právní kultury) rozsáhlý systematický 
zákon neboli zákoník. Pokud diskutujeme o právní úpravě cestovního ruchu, tak by stály za analýzu i definice 
samotného cestovního ruchu - turismu, které ovšem lze v odborné literatuře nalézt a tento text by zabíhal 
příliš zeširoka. V každém případě ani tyto definice nejsou jednoduché.

Vymezení právní úpravy cestovního ruchu se česká odborná literatura věnovala zatím jen minimálně. Přiřadit 
lze i slovenskou právní vědu, protože oba státy mají stále z dob společného státu v mnohém obdobný 
právní řád. U cestovního ruchu k tomu přispěla i tendence přejímat řešení z druhé země, kdy se zejména 
Slovensko zásadně inspirovalo zákonem č. 159/1999 Sb. Vymezení, co vše přiřadit k problematice, i jak ji 
nazvat a definovat, se u jednotlivých autorů liší. V české a slovenské literatuře jsou tři základní použitelné 
právní publikace k otázce, zatímco starší literatura i kvůli zásadnímu vlivu evropského práva na vnitrostátní 
předpisy zásadně zastarala a je v zásadě nepoužitelná. Publikací bylo ostatně jen minimum (Čech, 1985).  
I novější publikace, určené jako příručky pro pracovníky v cestovním ruchu a nikoliv právníky, měly tendenci 
klíčovou vazbu na evropské právo přehlížet (Bruna, 2007). Učebnice či jiné publikace od neprávníků jen 
výjimečně podávají důkladnější celkový přehled otázky, kdy lze zmínit snad jen Vysokou školu polytechnickou 
(Linderová, 2015).
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Nejstarší (z jara 2013) z tří základních publikací Právo a cestovní ruch (Petráš, 2013), kterou napsal autor tohoto 
článku, je u otázek definic obezřetná a obsahuje vlastně jen základní popis. Z něj lze citovat klíčovou větu: 
„Je to soubor různorodých předpisů spadajících do velmi odlišných odvětví s často specifickými tradicemi.“ 
(Petráš, 2013, s. 21) Tedy velmi různorodé předpisy týkající se cestovního ruchu, což přejímají i některé články 
jiných autorů. Kniha i ve svém názvu používá obrat právo a cestovní ruch, takže se nesnaží ani o přesný název 
tohoto svérázného právního odvětví.

Základní – do značné míry dosud jediná - slovenská přehledová práce (z podzimu 2014) Právo cestovného 
ruchu (Jurčová a kol., 2014) používá podrobnější, ale v zásadě podobný popisný způsob: „Právo v cestovnom 
ruchu (právo cestovného ruchu) tvorí súbor právnych predpisov, verejnoprávnej aj súkromnoprávnej povahy, 
ktoré upravujú podmienky poskytovania služieb v cestovnom ruchu (spotrebiteĺské právo cestovného ruchu), 
podnikania v oblasti cestovného ruchu a pracovnoprávne vzťahy v tomto odvetví. Právna úprava je rozptýlená 
v mnohých predpisoch, ktoré prináležia do rôznych odvetví práva (napr. občianske, obchodné, správne právo) 
a neexistuje doteraz koherentný a kvalifikovaný právny výklad, ktorý by postihoval vzájomné súvislosti.“ 
(Jurčová a kol., 2014, s. 2-3) V názvu knihy je vymezen i název odvětví Právo cestovného ruchu, ale u samotné 
definice – jak je výše uvedeno - se používá na prvním místě obrat právo v cestovnom ruchu, takže také není 
snaha o jednoznačný pojem.   

Dosud nejrozsáhlejší a z těchto tří nejnovější kniha (z roku 2015 – časový odstup tří základních prací je 
tedy minimální) Cestovní právo (Havlíčková, Králová, 2015) volí poněkud jiný pojem cestovní právo: „Tato 
monografie používá po vzoru zahraničních monografií pojem cestovní právo, nikoli právo cestovního ruchu,  
a to pro označení komplexu právních norem upravujících právní vztahy vznikající v oblasti cestování, tedy 
vztahy související s poskytováním služeb cestovního ruchu. Cestovní právo stojí na pomezí veřejného 
a soukromého práva. Nejedná se o samostatné právní odvětví, ale komplex norem, v nichž se prolíná jak 
odvětví správního práva, tak práva občanského.“ (Havlíčková, Králová, 2015, s. 13).

Jednotlivé definice jsou sice v detailech odlišné, ale vcelku zdůrazňují, že jde o soubor různorodých předpisů 
spadajících do velmi odlišných odvětví týkajících se cestovního ruchu. Teoreticky zásadně sporné by mohlo 
být, zda považovat tyto předpisy za samostatné odvětví, což Havlíčková – Králová v zásadě odmítají, kdežto 
obě druhé knihy to víceméně naznačují. Pro všechny práce však platí zejména snaha zpracovat použitelný 
přehled složité materie (u knihy Právo a cestovní ruch navíc psaný do značné míry jako učebnice), zatímco 
širší teoretické úvahy chybí. Není to nic překvapivého, protože u takovýchto průřezových právních odvětví, 
ke kterým lze řadit třeba sportovní, počítačové nebo také menšinové (národnostní) právo, jsou vymezení 
obtížná, nejasná a především sporná.

Význam definice, nebo spíše pokusů o ni, je v praxi minimální. Mnohem důležitější je nahlédnout, co všechno 
do příslušných publikací autoři zařazují a s tím souvisí i otázka, jak tyto různorodé otázky strukturují. Zde 
stojí za zmínku i rámcové srovnání se zahraničím (nejrozsáhlejší je odborná literatura německá), i když právní 
úprava má nemálo rozdílů. Lze rozlišit dva hlavní extrémy. Na jedné straně je úzké zaměření, kdy je častá 
tendence k velmi detailnímu výkladu, u Německa tedy hlavně rozbor cestovní smlouvy v občanském zákoníku, 
jak lze vidět i u asi nejvýznamnějšího autora Ernsta Führicha (Führich, 2015). Velký zájem je věnován i právům 
cestujících v dopravě.

Opakem je široké pojetí, které zahrnuje vedle norem vycházejících hlavně ze směrnice 90/314/EHS třeba  
i úpravu gastronomie, studentských ubytoven, divadel, muzeí a mnoho prvků spadajících do práva životního 
prostředí, což vypadá dosti nesourodě (Stock, 2015). Některé publikace, pak mohou působit na první pohled 
až absurdně, kdy struktura vypadá velmi nevyváženě. Třeba v uznávané polské práci (Nesterowicz, 2016), 
vydané již pětkrát, najdeme rozsáhlé kapitoly třeba o právní úpravě hotelů nebo timesharingu, ale i kratičké 
kapitoly o úschově věcí nebo automobilových parkovištích.

Z českých a slovenských prací nejrozsáhlejší kniha od Kláry Havlíčkové (dnes Dvořákové) a Renaty Králové 
(Havlíčková, Králová, 2015) i jediná důkladná slovenská publikace Právo cestovného ruchu (Jurčová a kol., 
2014) vychází hlavně z norem představujících implementaci směrnice 90/314/EHS se značným zájmem o práva 
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cestujících v dopravě. U slovenské publikace překvapuje nezájem o slovenský zákon o podpore cestovného 
ruchu z roku 2010. Pojetí knihy autora tohoto textu je širší a zahrnuje mj. i otázky zasahující do veřejné správy 
či památkové péče (Petráš, 2013).

SYSTEMATIZACE PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU
Pro potřeby vědecké práce i výuky je nutné příslušné právní normy nějakým způsobem systematizovat, což 
není nijak jednoduché. Jde totiž o velmi různorodé normy, které se přímo nebo nepřímo týkají cestovního 
ruchu a spadají hned do několika právních odvětví. Klíčové jsou obchodně právní aspekty, ke kterým lze 
přiřadit i jediný český speciální zákon k turismu č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání  
a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Ten je ale úzce spjat s ochranou zákazníků cestovních 
kanceláří ve smlouvě o zájezdu (dříve cestovní smlouvě) v občanském zákoníku. Tyto prvky obchodního  
a občanského práva přitom vycházejí z práva evropského, a to především z klíčové evropské směrnice 90/314/
EHS. Jenže s cestovním ruchem jsou spojeny i mnohé naprosto odlišné prvky, které spadají zejména do práva 
správního nebo finančního. Především se léta připravoval zcela nový zákon o podpoře rozvoje cestovního 
ruchu, existují i speciální poplatky týkající se cestovního ruchu a s problematikou souvisí i další právní instituty 
jako je doprava, ochrana životního prostředí, památková péče, také třeba lázeňství či vinařství (podrobně 
Petráš, 2016 Tradice).

Dle systematiky používané autorem již v řadě jeho prací lze právní úpravu cestovního ruchu dělit v zásadě 
na tři, či spíše čtyři části (Petráš, 2012). Jde o systém velmi zjednodušující, který je ale vcelku přehledný i pro 
osoby neorientující se v právní úpravě turismu, což hraje dosti zásadní roli. Autor se drží systému dvou dvojic, 
kdy v první (a třetí) jsou normy přímo k turismu, u dalších pak jsou buď obecné předpisy, které je samozřejmě 
ovlivňují (druhá skupina) nebo s nimi souvisí (čtvrtá skupina). První dvojice jsou přitom normy spadající 
do odvětví soukromého práva, druhá pak do veřejného. Problémem je zde, že v předpisech zařaditelných 
spíše do odvětví soukromého (zde obchodního) práva mají některé – pro cestovní ruch navíc klíčové jako 
živnostenský zákon, zákon č. 159/1999 Sb. - veřejnoprávní povahu. Jenže pokud by je výklad oddělil, tak 
čtenář může přehlédnout vztah mezi smlouvou o zájezdu a zákonem č. 159/1999 Sb., které ostatně vycházejí 
ze stejné evropské směrnice. Systematizace právní úpravy cestovního ruchu je vcelku nemalým oříškem, kdy 
autor takovéto práce riskuje buď přílišnou komplikovanost (mj. zásadně omezující použitelnost pro výuku), 
nebo výrazné zjednodušení s řadou kompromisů.

První skupinu tvoří speciální předpisy v zásadě soukromého (obchodního a občanského) práva k cestovnímu 
ruchu, což je jádro české právní úpravy cestovního ruchu obsažené hlavně ve speciálním zákoně č. 159/1999 
Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Zákon přinesl i novelizaci občanského 
zákoníku č. 40/1964 Sb., kam zařadil zcela nový a dosti specifický smluvní typ cestovní smlouvu (§852a-§852k). 
Zákon č. 159/1999 Sb. a živnostenský zákon upravily hlavně činnost klíčových cestovních kanceláří, s tím 
provázaná práva zákazníka však obsahovala cestovní smlouva v občanském zákoníku, přitom úprava vycházela 
z evropského práva - směrnice č. 90/314/EHS. To zůstalo zachováno i od roku 2014 s účinností nového 
občanského zákoníku, kde se smlouva cestovní nahradila obdobnou smlouvou o zájezdu (Petráš, 2014). 
Ale v mnohém provázaný zákon č. 159/1999 Sb. byl novelizován na konci roku 2015, což vedlo k některým 
obtížím. Již delší dobu se přitom na evropské úrovni připravovala náhrada směrnice č. 90/314/EHS, která 
byla nakonec schválena také na konci roku 2015. K smlouvě o zájezdu a zákonu č. 159/1999 Sb. lze přidat  
i svéráznou problematiku timesharingu (doslova sdílení času), kdy jde nejčastěji o jakýsi dlouhodobý 
pronájem zejména nemovitostí určených k rekreačnímu ubytování, ale jen na určitý opakovaný časový úsek 
(Kelp, 2005). Timeshare rovněž vychází z evropského práva, kdy původní směrnice byla z roku 1994, současná 
je z roku 2008.

Zásadní roli tedy hraje směrnice z 13. června 1990 č. 90/314/EHS, jejímž vzorem byla právní úprava německá, 
kde hlavní byla novelizace občanského zákoníku (BGB z roku 1896), do něhož byla začleněna v roce 1979 
cestovní smlouva (Reisevertrag §651a-§651m). Právní ochrana zákazníků cestovních kanceláří je totiž 
použitelná jen pro hromadně organizovaný turismus, zatímco dlouho převládaly individuální cesty, které si 
zorganizoval samotný turista. Přístupy k implementaci směrnice č. 90/314/EHS, týkající se právně poměrně 
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komplikované otázky, jsou v EU různorodé (Tonner, 1992). V řadě zemí včetně ČR byla právní úprava, v té 
či oné míře, začleněna do občanských zákoníků (vlastně podle německého vzoru) jako v Nizozemí či na 
Slovensku (se zjevnou, často doslovnou, návazností na český zákon č. 159/1999 Sb.). V Británii, Švédsku, 
Belgii, Dánsku, Francii byla otázka řešena ve zvláštních zákonech. Odchylky v implementaci směrnice z roku 
1990 byly značné, nová směrnice z roku 2015, která se právě koncem roku 2017 a v prvním pololetí 2018 
začleňuje do vnitrostátních právních řádů zemí EU, je obvykle nepřipouští (podrobně Petráš, 2016 Tradice).

Jako druhou část právní úpravy autor ve svých publikacích označuje obecné předpisy obchodního práva. Jejich 
zařazení je samozřejmě sporné, protože až na výjimky nejde o normy týkající se přímo cestovního ruchu, ale 
obecné právní řešení podnikání, takže se zde hovoří o třech či čtyřech skupinách. Zmiňovány jsou zejména 
z hlediska pedagogického, protože obchodní právo bývá chápáno jako základní z hlediska cestovního ruchu, 
přičemž na školách se specializací cestovní ruch se studenti často seznámí jedině s obecným obchodním 
právem s využitím běžných učebnic, kde přitom nebývají o cestovním ruchu žádné informace. Zájemci  
o právní úpravu cestovního ruchu si také musí stále uvědomovat, že normy týkající se této otázky jsou provázány 
s obecnou právní úpravou a to zejména podnikání, tedy obchodního práva. K nejsložitějším aspektům,  
u kterých se navíc nyní připravují razantní změny, patří vztah norem z první uvedené skupiny k obecné právní 
úpravě ochrany spotřebitele, takže vedle obchodního práva hraje svou roli i právo občanské. Důležitým 
zákonem týkajícím se turismu, který je řazen k obchodnímu právu, je živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., 
kde jsou i mnohá ustanovení týkající se podnikání v oboru cestovního ruchu - zejména vymezení cestovní 
kanceláře, cestovní agentury, i dalších živností.

U prvních dvou uvedených skupin šlo o předpisy řazené k odvětvím soukromého práva, u třetí a čtvrté části 
právní úpravy cestovního ruchu jde o veřejné právo – převážně správní právo. Opět je zachován systém, kdy 
v první ze dvojice skupin jsou normy přímo k cestovnímu ruchu. K této třetí části právní úpravy cestovního 
ruchu lze přiřadit zejména úpravu postavení turismu ve veřejné správě a destinační management, což měl řešit 
dlouho připravovaný zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu. Ten by spadal zřejmě do práva správního. 
Zcela nový zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu by představoval v českých poměrech nový prvek, což 
vyvolávalo velmi různorodé představy o jeho pojetí a bránilo dosažení nezbytného konsensu. Návrh věcného 
záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu připravilo ministerstvo pro místní rozvoj v říjnu 2011, 
v dalších jednáních byl návrh přejmenován na zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu. Inspirací byla právní 
úprava slovenská, kde byl v březnu 2010 přijat zákon č. 91/2010 Z.z., o podpore cestovného ruchu, rakouská, 
i švýcarská (Palatková, 2011). Zmínit je třeba i úpravu daní, kde jsou i speciální normy týkající se cestovního 
ruchu, takže sem okrajově spadá i právo finanční. Jde hlavně o zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
o jehož novelizaci se již řadu let diskutuje.

Jako čtvrtou skupinu lze označit početné a různorodé právní předpisy veřejného práva související s cestovním 
ruchem. Jde o mimořádně rozmanité problémy jako je památková péče, ochrana přírody, doprava, ale  
i speciálnější otázky jako je úprava vinařství či třeba cestovních dokladů. Tyto problémy lze přiřadit nejčastěji 
ke správnímu právu. Některé prvky vyvolávají značný zájem českých právních odborníků jako hlavně specifické 
právo životního prostředí, i když právě aspekty související s cestovním ruchem jsou leckdy přehlíženy. Mnohé 
otázky přitom souvisí s cestovním ruchem jen částečně. Lze uvést např. lázeňství nebo vinařství. Právě 
k těmto otázkám právníci publikovali v minulých letech jen hrstku příspěvků. Tato dílčí odvětví mají přitom 
často velmi specifické přístupy, kdy např. památkovou péči (Petráš, 2015) nelze ztotožnit jen s formálním 
výkladem právních norem, ale i postojem společnosti a specifickými přístupy dějin umění, které se složitě 
vyvíjejí (podrobně Petráš, 2016 Tradice).
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PŘEHLED SOUČASNÝCH PRÁVNÍCH PROBLÉMŮ 
CESTOVNÍHO RUCHU

Časté změny českého práva přispívají k všeobecné neznalosti právního řádu, kdy k nejzásadnějším patří 
přehlížení skutečnosti, že právo bývá souborem poměrně stabilních pravidel, kde základy sahají až do starého 
Říma. Bohužel v českých zemích dochází již od nastolení komunistického režimu k častým změnám a někdy  
i absurdním experimentům vrcholícím v prvním polovině 60. let. Po roce 1989 je pro československé a české 
právo typický nespočet nekvalitních změn, které si brzo vynucují další novelizaci.

U turismu je otázka ještě komplikovanější, a to nejenom v ČR, protože jde o svérázné a velice moderní odvětví, 
které se až na výjimky nemůže opřít o starší tradice (Linderová, 2013). Diskutabilní roli hraje i působení 
EU, tedy evropského práva, které je základem značné části právní úpravy cestovního ruchu. EU se přitom 
u právní úpravy turismu pouští do mnoha experimentů, které vyvolávají mezi odborníky rozpaky a často  
i ostrou kritiku. Právě nyní se přitom prosazují některé zásadní změny, kdy směrnice o zájezdech z roku 1990 je 
nahrazována mnohem rozsáhlejší směrnicí 2302/2015 (Führich, 2015). V České republice se bohužel aktuální 
změny vyplývající z nové směrnice EU propojují nebo spíše překrývají s mnoha dalšími současnými problémy 
právní úpravy cestovního ruchu (podobně Petráš, 2017 Krize).

Právní úprava cestovního ruchu v ČR vcelku již léta prochází rozsáhlými změnami, které začaly zřejmě 
s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014, který mj. cestovní smlouvu (zařazenou do minulého 
zákoníku až dle zákona č. 159/1999 Sb.) nahradil novou smlouvou o zájezdu. Pak následovala dosud největší 
novelizace jediného speciálního zákona k turismu č. 159/1999 Sb. Zákon byl sice novelizován již po osmé, 
ale od roku 2009 se vlastní právní úprava neměnila, takže poslední novela (zákon č. 341/2015 Sb.) přišla po 
relativně delší době a hlavně představovala v mnoha ohledech výrazný skok. U zákona č. 159/1999 Sb., který 
měl dosud pouhých osmnáct paragrafů, se kromě řady dílčích úprav zcela změnily tři paragrafy a především 
devět nových vložilo. Novinek v zákoně na konci roku 2015 bylo mnoho, ale nejvýraznější se týkaly pojištění 
cestovních kanceláří a zavedení nemalých sankcí při porušování zákona. V ČR naprosto nová byla možnost 
bankovní záruky místo pojištění, ostatně směrnice připouští různé formy zajištění ve prospěch zákazníků 
(Petráš, 2016 Pojištění)

Jenže Ministerstvo pro místní rozvoj musí připravovat další, v mnohém ještě komplikovanější novelizaci, která 
je nezbytná kvůli nové evropské směrnici 2015/2302 nahrazující směrnici 90/314/EHS (Petráš, 2016 Pojištění). 
Nyní na přelomu let 2017 a 2018 se projednávají v parlamentu zejména výrazné novelizace hlavně zákona č. 
159/1999 Sb. a smlouvy o zájezdu v občanském zákoníku kvůli nové směrnici. Tyto požadavky EU jsou náročné 
a ČR i značná část ostatních členských států příslušné lhůty nezvládají – tedy zatím šlo o termín konec roku 
2017 pro změnu vnitrostátních předpisů dle požadavků směrnice, zatímco účinnost v praxi v červenci 2018 by 
se stihnout mohla. O významu nové směrnice je pojednáno níže. Jenže připravovaný tzv. spotřebitelský kodex 
hrozí zcela přeměnit právní úpravu – tedy sjednotit ochranu spotřebitele a to i v turismu - a je otázkou, zda ze 
zákona č. 159/1999 Sb. a smlouvy o zájezdu v občanském zákoníku vůbec něco zbyde. I této problematice se 
věnuje speciální kapitola níže.

Vedle jediného speciálního českého zákona č. 159/1999 Sb. se připravoval mnoho let zákon o podpoře 
rozvoje cestovního ruchu a mnozí ho požadují i v současnosti, kdy se rozbíhá systém certifikace organizací 
destinačního managementu, který by měl v mnohém plnit jeho roli – viz speciální kapitola níže. Uvažuje se 
oficiálně i o kompetenčních přesunech, kdy cestovní ruch by mohl přejít pod ministerstvo kultury, což mj. 
vzhledem k převážně ekonomicko-podnikatelskému charakteru turismu vyvolává rozpaky.

Ministerstvo pro místní rozvoj však má vedle již rozebíraných aktivit i další úkoly v oblasti legislativy cestovního 
ruchu. Vedle implementace nové směrnice byla zřejmě nejnáročnější příprava novely zákona č 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, která ale narazila na skutečnost, že problematika spadá do kompetence Ministerstva 
financí a to má jiné plány změn právní úpravy (Marková, 2009). Nejnápadnější změnou mělo být sloučení 
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poplatků v cestovním ruchu, tedy poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt s poplatkem z ubytovací kapacity 
(§ 1 písm. b, e) do jednoho poplatku z ubytování. Koncem roku 2017 se však stala otázka opět aktuální.

Výčet současných problémů by mohl pokračovat i dále. Lze zmínit zejména nedávné zavedení EET, prosazování 
změn systému ochrany osobních údajů (GDPR) nebo aktuální otázky ekonomického rázu, které si zřejmě 
vynutí asi v mnohém komplikované právní řešení, kdy lze uvést mimořádný rozvoj tzv. sdílené ekonomiky.  
A to se zde ani nezmiňují plány na mezinárodní úrovni. Světová organizace cestovního ruchu totiž připravuje 
mezinárodní smlouvu, která navazuje na úpravu zájezdů v rámci EU, což tedy právní řády zemí EU asi neovlivní, 
protože ty již takovéto předpisy mají (Petráš, 2017 Divoké).

Mnohé právní změny se týkají i souvisejících dílčích odvětví jako je vinařství s velkou novelou účinnou od  
1. dubna 2017 nebo památková péče, kde se několik let připravoval zcela nový zákon, jehož projednávání 
ilustruje mnohé problémy turismu. Právní úprava památkové péče není přímo provázána s normami 
cestovního ruchu (podrobně Petráš, 2013, s. 172-179). O novém památkovém zákoně se diskutuje již mnoho 
let a dokonce byl připraven ale neschválen nový zákon roku 2008.

Od roku 2012 probíhala příprava nové právní úpravy památkové péče, která je často bojem různých zájmových 
skupin, což je běžné u mnoha zákonů (třeba k ochraně přírody). Vliv cestovního ruchu přitom bývá minimální, 
přestože nejde jen o nějaký dílčí interes majitelů cestovních kanceláří. Zájem podstatné části společnosti - 
tedy ochrana památek (proti tlaku části stavařů) a možnost je v přiměřené míře navštěvovat (proti odporu 
části památkářů) - se zde shoduje s potřebami turismu. Cestovní ruch ale často není schopen prosazovat své 
– a v tomto případě současně i obecné – zájmy. Při neúspěšné přípravě zákona o podpoře rozvoje cestovního 
ruchu (např. na Slovensku je obdobný zákon o podpore cestovného ruchu č. 91/2010 Z.z.) se sice uvažovalo 
o koordinaci potřeb turismu a památkové péče, ale praxe dopadla jinak (Petráš, 2017 Projednávání). Vládní 
návrh zákona byl nakonec parlamentem 12. července 2017 zamítnut, a to i mnoha hlasy z řad koaličních 
stran, přestože zákon byl označován za hlavní úkol (na podzim 2017 končící) vlády v oblasti kultury (podrobně 
Petráš, 2017 Krize).

NOVÁ EVROPSKÁ SMĚRNICE 2302/2015/EU A 
NOVELIZACE ČESKÉHO PRÁVA

Podstatná část právní úpravy cestovního ruchu v ČR (i dalších zemích EU) vychází z evropského práva a to 
hlavně ze směrnice z roku 1990 č. 90/314/EHS. Ta je základem pro zákon č. 159/1999 Sb. i smlouvu o zájezdu 
v občanském zákoníku. V současnosti, tedy v letech 2016 a 2017 je Ministerstvo pro místní rozvoj z hlediska 
legislativy nejvíce vytíženo implementací nové směrnice EU 2302/2015/EU. Dosti razantní změny vnitrostátní 
právní úpravy cestovního ruchu dle požadavků směrnice jsou povinností ČR jako člena EU. Je přitom si třeba 
neustále uvědomovat, že poměrně široká ochrana zákazníků cestovních kanceláří (dle české terminologie) 
bývá nejednou zpochybňována (Urbanowicz – Grant, 2001). Ještě v roce 2007 oficiálně EU uvažovala  
o úplném zrušení směrnice z roku 1990 a tedy i této ochrany zákazníka! Její další rozšiřování obsažené v nové 
směrnici vyvolává tedy často spíše rozpaky.

Příprava nové směrnice trvala mnoho let (Havlíčková, Králová, 2015). Slibována byla vlastně již od přijetí 
původní směrnice v roce 1990, oficiálně zahájena byla příprava roku 1999, text byl k dispozici od července 
2013 a definitivní schválení přišlo 27. října 2015. Země EU měly na začlenění směrnice do svého vnitrostátního 
práva dostatek času a to dva roky (do konce roku 2017), což mnohé včetně ČR a Slovenska nestihly, přičemž 
účinné musí být změněné předpisy do dalšího půl roku (nejpozději 1. červenec 2018). S novou směrnicí má 
obtíže řada států EU, a zda se skutečně podaří včas – tedy alespoň s ohledem na klíčový požadavek účinnosti 
od 1. července - směrnici implementovat do vnitrostátního práva všech členských států je diskutabilní (Petráš, 
2016 Nová).

Původní název nové směrnice byl směrnice o souborných službách a cestách s asistovanou přípravou, nakonec 
zní směrnice o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách. Tradičním problémem 
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v otázce zájezdů je obtížná klíčová definice vymezující, na co se právní úprava vztahuje, což se ještě výrazně 
zkomplikovalo. Vedle původních souborných cestovních služeb (tedy v ČR zájezd) se nově zavádí i spojené 
cestovní služby neboli SCS (pojem cesty s asistovanou přípravou neprošel). Ty jsou také kombinací alespoň 
dvou cestovních služeb, ale je zde jen menší ochrana zákazníka, protože tyto služby sice slouží pro stejnou 
cestu nebo pobyt, ale jde o uzavření samostatných smluv s jednotlivými poskytovateli. I definice zájezdu 
bude složitější (Petráš, 2016 Nová).

Hlavní principy právní úpravy zájezdu se sice nemění, jenže nová směrnice přináší řadu změn. To je zjevné již 
ze skutečnosti, že místo 9 článků směrnice z roku 1990 jich je nově 31. Původní směrnice přitom připouštěla 
nemalé odchylky při začleňování těchto pravidel do vnitrostátního práva (tzv. minimální harmonizace), zatímco 
nově by v zásadě neměly být odchylky u právní úpravy zájezdů v zemích EU (tzv. plná harmonizace). Začlenění 
nové směrnice do vnitrostátního práva je náročný úkol, protože je nutné novelizovat několik zákonů a navíc 
bylo nutné již v roce 2015 rozsáhle novelizovat zákon č. 159/1999 Sb., což bylo bohužel výrazně ovlivněno 
aktivitami pojišťoven. Termíny pro implementaci nové směrnice jsou přitom maximální (tedy nejpozději 31. 
prosince 2017 a 1. července 2018), takže se objevovaly úvahy spojit aktuální novelizaci zákona č. 159/1999 
Sb. (někdy označovaná jako malá novela), která se diskutovala hlavně na podzim 2015, rovnou se změnami 
požadovanými novou směrnicí (tzv. velká novela) (podobně Petráš, 2017 Krize).

KONCEPCE SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA  
A TZV. SPOTŘEBITELSKÝ KODEX

Tzv. spotřebitelský kodex se teprve připravuje, ale v případě přijetí by zřejmě přinesl vůbec nejrazantnější 
změnu koncepce právní úpravy turismu, přičemž se o něm ví mezi odborníky cestovního ruchu jen minimum. 
Dokonce ani v právní vědě se o této problematice zatím téměř nepíše, přestože by šlo o velmi výraznou 
změnu právního řádu (podrobně Petráš, 2017 Spotřebitelský). Ta by zejména mimořádně narušila koncepci 
teprve nedávno přijatého občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., účinného od 1. ledna 2014. Dne 19. prosince 
2016 bylo přijato usnesení vlády z č. 1163, o revizi spotřebitelského práva. Cílem je dle usnesení „vypracovat 
věcný záměr nového zákona o ochraně spotřebitele, s ohledem na zajištění nejvyšší možné míry ochrany práv 
spotřebitelů“ (podrobně Petráš, 2017 Krize).

Rozsáhlý zákon, který by byl koncepční novinkou, připravuje zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu za 
spolupráce Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj. Několik západoevropských zemí takovouto 
normu v poslední době přijalo, jenže tyto státy nemají naprosto nový občanský zákoník jako ČR, ale obvykle 
spíše z 19. století (Petráš, 2014). Vláda potřebu zákona zdůvodňuje zlepšením a systematizováním ochrany 
spotřebitele, která je v českém právním řádu značně roztříštěná, obsažená nejenom v novém občanském 
zákoníku č. 89/2012 Sb. a zákoně na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb., ale i v mnoha dalších předpisech. 
Spotřebitelské právo se přitom výrazně rozvíjí pod vlivem EU, tedy hlavně evropskými směrnicemi, takže s jejich 
dalšími změnami prý bude možné měnit jen tento zákon a nikoli jako v současnosti často až pozoruhodně 
nesourodé množství norem upravujících jednotlivé otázky (podrobně Petráš, 2017 Krize).

Značná část právní úpravy turismu je bohužel přiřaditelná k spotřebitelskému právu, přitom právě 
v současnosti prochází cestovní ruch řadou právních změn. Spotřebitelský kodex by mohl přinést i zánik 
jediného speciálního zákona k cestovnímu ruchu č. 159/1999 Sb. Ale na novém rozsáhlém zákonu se teprve 
pracuje a schválení je nejisté, přičemž je otázkou, které normy týkající se cestovního ruchu se do něj zařadí 
(Petráš, 2017 Spotřebitelský). Původní představy z konce roku 2016 o zahrnutí podstatné části právní úpravy 
turismu se dle neoficiálních informací počátkem roku 2017 výrazně omezily. Do nového rozsáhlého zákona se 
měla přesunout úprava timesharingu (nyní v občanském zákoníku jako Dočasné užívání ubytovacího zařízení 
a jiné rekreační služby), zatímco zájezd upravený ve smlouvě o zájezdu a speciálním zákoně č. 159/1999 Sb. 
měly zůstat mimo. To bylo logicky odůvodněno poněkud odlišným charakterem nezakotvujícím jen práva 
spotřebitele. Smlouva o zájezdu v občanském zákoníku a zákon č. 159/1999 Sb. by tedy zůstaly samostatné, 
přičemž ale ČR - stejně jako ostatní státy EU - měla do konce roku 2017, což se nestihlo, přijmout razantní 
novelizace těchto předpisů dle požadavků nové evropské směrnice.
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Od léta 2017 se zdají, dle názoru autora bohužel, prosazovat spíše představy zařazující i předpisy upravující 
zájezd do spotřebitelského kodexu. Je tedy riziko, že po razantní novelizaci nutné kvůli evropské směrnici 
2015/2302/EU se většina úpravy zařadí do koncepčně odlišného spotřebitelského kodexu (Petráš, 2017 
Spotřebitelský). Samozřejmě nová právní úprava zájezdu a také timesharing (již dle směrnice 2008/122/
ES) vycházejí z požadavků evropských směrnic s tzv. plnou harmonizací, takže česká právní úprava se musí 
striktně držet evropského práva a tedy se nemůže v konkrétních detailech příliš změnit. Jenže nové právní 
řešení by mělo zcela odlišnou strukturu, na kterou by nebyl cestovní ruch připraven, kdy například dosavadní 
odborné publikace by téměř nebyly použitelné. Problém spotřebitelského kodexu je ukázkou poměrně 
častého konfliktu mezi obecnými požadavky právního řádu a potřebami cestovního ruchu. Tedy možné přijetí 
tohoto nového rozsáhlého zákona by nebylo takovým úderem, kdyby se již tak dost komplikovaná právní 
úprava cestovního ruchu právě neměnila – v tomto případě zejména dle požadavků EU.

PROBLÉM ZÁKONA O PODPOŘE ROZVOJE CESTOVNÍHO 
RUCHU A ORGANIZACE DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU 

Jako poslední bude uvedena neúspěšná snaha přijmout v ČR druhý speciální zákon k cestovnímu ruchu. Řadu 
let byl připravován zákon o podpoře a řízení cestovního ruchu, jehož návrh se v poslední době označoval jako 
zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu (Tittelbachová, 2016). O jeho vytvoření se uvažovalo již od konce 
minulého tisíciletí a příprava probíhala zejména v letech 2010-2014. Jeho přijetí se ostatně plánovalo dokonce 
mnohem dříve a to v Československu hlavně ve třicátých letech, ale za odlišných poměrů komunistického 
režimu ztratil smysl. Ministerstvo pro místní rozvoj dlouhodobě prosazovalo tento zákon, případně se 
uvažovalo o začlenění takovýchto nových ustanovení do některého jiného zákona. Koncepce státní politiky 
cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 stále označuje zákon za jeden z klíčových prvků. 
Cílem zákona mělo být mj. zefektivnění státní politiky v této otázce a také omezení plýtvání finančními 
prostředky (Palatková, 2010).

Složitá a nejasná právní situace se leckdy následně projevovala i na regionální úrovni. Mnohde se spíše 
vyčkávalo na zákon nebo dokonce byly kroky nekonzistentní. Na úrovni krajů a obcí zde lze vidět často až 
neuvěřitelné zmatky, pro které je typická mj. až absurdní nekoordinovanost jednotlivých aktivit. Naopak 
v mnoha regionech, jako v jižních Čechách, funguje destinační management úspěšně i bez zákona. Reálný 
přínos možné právní úpravy je tedy diskutabilní, kdy mezi odborníky bývá potřeba tohoto zákona často 
zpochybňována. V současnosti se vytváří v ČR systém destinačního managementu, kdy zájemci o budoucí 
veřejnou podporu se v zásadě musí přizpůsobit požadavkům, které vytvořil CzechTourism, a certifikovat 
se. Vzniká složitá struktura se čtyřmi úrovněmi: národní (CzechTourism), krajská, oblastní, lokální (podobně 
Petráš, 2018). 

I přes oficiální zahraniční inspirace hrálo klíčovou roli, že šlo v ČR o koncepčně zcela nový zákon, u kterého nebylo 
jasné, jak by měl vypadat. V praxi potom jeho přípravu hatily různorodé požadavky ze všech stran. Podstatná 
část aktérů sice měla o nový zákon zájem, ale jejich představy o financování destinačního managementu  
a jeho právní úpravě byly natolik různorodé, že bylo obtížné až nemožné zákon vytvořit, a tento stav v zásadě 
přetrvává. Pokud se ovšem nyní připravený systém kategorizace v praxi prosadí a stabilizuje, tak nelze vyloučit 
i jeho zakotvení ve formě technických norem nebo i právních předpisů.

Hlavním prvkem je v České republice velmi široká samospráva krajů a obcí. Dle zákona č. 129/2000 Sb. je 
cestovní ruch v samostatné působnosti krajů a dle zákona č. 128/2000 Sb. mohou obce vykonávat úkoly 
v cestovním ruchu prostřednictvím svazků obcí. Velkým praktickým problémem jsou mimořádné rozdíly 
v jejich zásazích do turismu, kdy se liší aktivita i metody. Možnosti ústředních orgánů jsou zásadně omezené. 
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice (v současnosti období 2014-2020) je jen vládním 
usnesením, tedy vnitřním předpisem zavazujícím pouze podřízené orgány a osoby, a nikoli kraje či obce 
(podobně Petráš, 2018).
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Pro objektivní posouzení problému je vždy vhodná komparace se zahraničím, která je ale náročná. V mnoha 
zemích funguje jiná koncepce veřejné správy, kde nemusí být tak složitý vztah mezi státní správou a 
samosprávou jako bývá ve střední Evropě. Oficiálním zdrojem inspirace při přípravě zákona byla rakouská 
a švýcarská právní úprava (Holešinská, 2011). Jenže zásadní odchylky jsou v reálné praxi, kdy na rozdíl od 
turisticky vyspělých zemí (jako je Rakousko či Švýcarsko) s výraznou iniciativou podnikatelů vzniká v ČR 
destinační management spíše institucionálním rozhodnutím veřejného sektoru, který ho také financuje. 
Předpis mohl navázat na Slovensko, kde byl přijat v březnu 2010 zákon č. 91/2010 Z.z., o podpore cestovného 
ruchu. Zákon ale vyvolává na Slovensku spíše rozpaky a bylo nutné ho mj. velmi rychle novelizovat. 

ZÁVĚR
Nestabilita právní úpravy turismu výrazně komplikuje podnikání v tomto oboru. Právní úprava cestovního 
ruchu sice není příliš rozsáhlá, ale je velmi složitá, kdy zejména zasahuje do velmi různorodých právních 
odvětví, takže i pro právníka jde nejednou o značný oříšek. Množství změn přibližně od roku 2014 – tedy 
od účinnosti nového občanského zákoníku – je bohužel doslova hrozivé a situace se zřejmě v nejbližší 
době nestabilizuje. Osoby působící v turismu se budou muset s tímto zmatkem vyrovnávat, kdy je nutným 
předpokladem orientace v právní úpravě.
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ABSTRACT

The Czech Republic has been discussing the need 
for a comprehensive legal regulation of tourism 
in the form of a separate law that would create 
the conditions for the application of destination 
management principles and contribute to a more 
effective implementation of tourism policy, 
especially at national and regional level. The lack of 
political will and non-discovery of the agreement 
of the actors in the form of a special law led to 
the withdrawal of the original idea and intention 
to create a voluntary system of certification of 
destination management organizations. The 
design of the new DMO categorization system was 
developed by KPMG Czech Republic in 2017 based 
on CzechTourism. 

The new DMO Categorization, which should be 
effective from 2018, is a promise to form a more 
stable and systemic environment for the application 
of destination management principles that should 
lead to greater efficiency in the application of 
national and regional tourism policy.

Keywords: Tourism. Categorization of Organization 
of Destination Management. Tourism policy. 
Tourism Development Law. Public Administration. 
Destination Management. 

NOVÉ POJETÍ PODPORY 
DESTINAČNÍHO 

MANAGEMENTU V ČESKÉ 
REPUBLICE 

NEW APPROACH OF 
SUPPORT FOR DESTINATION 
MANAGEMENT IN THE 
CZECH REPUBLIC

Radek Chaloupka

ABSTRAKT

V České republice se mnoho let vede diskuze  
o potřebě komplexní právní úpravy cestovního 
ruchu v podobě samostatného zákona, který 
by vytvořil podmínky pro uplatňování principů 
destinačního managementu a přispěl by k vyšší 
efektivitě uplatňování politiky cestovního ruchu 
zejména na národní a regionální úrovni. Chybějící 
politická vůle a nenalezení shody aktérů na 
podobě speciálního zákona vedla k odklonu od 
původní myšlenky a návrhu dobrovolného systému 
certifikace organizací destinačního managementu.  
Návrh nového systému v podobě Kategorizace 
DMO byl vytvořen na základě zadání agentury 
CzechTourism společností KPMG Česká republika  
v roce 2017. 

Nová Kategorizace DMO, která by měla být účinná od 
roku 2018, je příslibem pro formování stabilnějšího 
a systémovějšího prostředí pro uplatňování principů 
destinačního managementu, což by mělo vést  
k vyšší efektivitě uplatňování národní a regionální 
politiky cestovního ruchu.

Klíčová slova: Cestovní ruch. Kategorizace 
organizací destinačního managementu. Politika 

cestovního ruchu. Zákon o podpoře rozvoje 
cestovního ruchu. Veřejná správa. destinační 

management. 
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ÚVOD 
Odborná a profesní veřejnost již mnoho let v České republice po právu vyzývá ke zlepšení podmínek pro 
uplatňování principů destinačního managementu a zefektivnění jeho činností. Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR jako gestor cestovního ruchu se v minulosti několikrát pokoušelo po vzoru zahraničních zemích (Rakousko, 
Švýcarsko, Slovensko atd.), vytvořit pro uplatňování destinačního managementu vhodnější podmínky 
legislativně, a to vytvořením speciálního zákona. Přestože legislativní řešení je součástí vládou schválené 
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 –  2020, se tato cesta z mnoha důvodů ukázala 
jako neprůchodná a několikrát zkolabovala v různé fázi legislativního procesu. 

TEORETICKÉ SOUVISLOSTI A VÝCHODIKA – PŘÍSTUP 
MMR K PODPOŘE CESTOVNÍHO RUCHU ANEB CESTA OD 
REGULACE K DOBROVOLNOSTI 

Cestovní ruch je průřezové ekonomické odvětví, na jehož produkci se podílí především podnikatelský 
sektor. Role veřejného sektoru je však nezastupitelná, neboť veřejné instituce jsou často vlastníkem klíčové 
nabídky, která je součástí produktu cestovního ruchu. Kvalita produktu rozhoduje o jeho celkové atraktivitě 
a konkurenceschopnosti.  Stát by proto měl prostřednictvím svých institucí vytvořit prostředí, které umožní 
uplatňovat politiku cestovního ruchu systémovým způsobem.1 K tomu by mělo docházet na všech úrovních 
veřejného sektoru, a to na základě příslušné legislativy tak, aby podpora či zásahy do odvětví cestovního 
ruchu byly prováděny efektivně, systematicky a koncepčně. 

Současná právní úprava, která svěřuje kompetence v oblasti cestovního ruchu současně 
institucím, které působí na národní, krajské a obecní úrovni, představuje z pohledu uplatňování 
politiky cestovního ruchu pro stát riziko, které již ve svém základu vytváří nesystémové prostředí 
s vysokým potenciálem nehospodárnosti, neefektivity a neúčelnosti veřejných výdajů. Instituce 
veřejného sektoru, které mají legitimitu pro uplatňování politiky cestovního ruchu, nejsou žádným 
způsobem ze strany státu zavázány ke vzájemné spolupráci, mohou sledovat pouze své vlastní cíle.2 

  
V takovém případě je nutné vnímat legitimitu podpory cestovního ruchu ze strany veřejného sektoru jako 
problematickou, neboť může přinášet větší rizika než přínosy. Tuto skutečnost konstatoval i Nejvyšší kontrolní 
úřad (NKÚ), který na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj kontroloval efektivitu politiky cestovního ruchu 
vynaložených finančních prostředků na jeho podporu. Vyjádření NKÚ bylo následující:

„Systém poskytování a hodnocení podpory cestovního ruchu nezajišťuje, aby podpora  
cestovního ruchu byla průkazně a uceleně koordinována a monitorována a aby zaměření  

a výše podpory cestovního ruchu byly stanoveny na základě průkazného a uceleného vyhodnocení  
přínosů již poskytnuté podpory v minulých letech. MMR k takovému monitorování  

a hodnocení nemá dostatečné nástroje“.3 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR proto bylo nuceno na závěry NKÚ reagovat vhodnými opatřeními. Legislativní 
řešení však již nepřicházelo v úvahu, neboť samo MMR v Akčním plánu ke Koncepci státní politiky cestovního 
ruchu 2014–2020 na roky 2015/2016 konstatovalo, že:

MMR prověřovalo možnost úpravy organizační struktury formou legislativy,  
avšak uzákonění této organizační struktury je v rozporu se stávající legislativou.

1 Chaloupka, R., Příprava zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu a jeho význam v kontextu politiky cestovního ruchu  
v České republice
2 CHALOUPKA, R., Příprava zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu a jeho význam v kontextu politiky cestovního ruchu  
v České republice
3 NKÚ -  Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/32 Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu, 2013
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V témže dokumentu proto ministerstvo stanovilo jako možnost řešení nevyhovujícího stavu následující 
opatření:

MMR dlouhodobě usiluje o vytvoření systému organizace cestovního ruchu, v současné době nastal odklon 
od původně uvažovaného legislativního ukotvení systému („zákon o cestovním ruchu“).  

Cílem MMR je zavést systém registrace a následné certifikace destinačních společností a provázání 
certifikace a nového národního dotačního titulu – pouze certifikované destinační společnosti budou moci 

žádat o podporu z nového národního programu jako dobrovolně motivačního nástroje  
na implementaci nového systému organizace cestovního ruchu.

Vytvořením nového systému organizace cestovního ruchu v ČR jako dobrovolně motivačního nástroje pověřilo 
v roce 2016 agenturu Českou centrálu cestovního ruchu – CzechTourism. 

CÍL A METODIKA 
Základním cílem článku je zmapovat a zhodnotit vývoj poté, co se Ministerstvo pro místní rozvoj ČR rozhodlo, 
že již záměr speciálního zákona jako nástroje pro zlepšení podmínek uplatňování principů destinačního 
managementu nebude dále prosazovat.  

Pro přípravu článku byly využity primární a sekundární zdroje.  Primárními zdroji byly informace získané  
z dotazníkového šetření a řízených rozhovorů, které byly realizovány v návaznosti na vytváření dobrovolně 
motivačního nástroje. Sekundárními zdroji byly podklady, veřejně dostupné informace vztahující se 
problematice destinačního managementu a odborné publikace zaměřené na tuto problematiku. Tyto zdroje 
byly doplněny zkušenostmi autora z oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje, systémů řízení kvality  
a technické normalizace ve službách cestovního ruchu. 

VÝSLEDKY DISKUZE – PROCES TVORBY DOBROVOLNĚ 
MOTIVAČNÍHO NÁSTROJE NA PODPORU SYSTÉMU 
ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V ČR 

Agentura CzechTourism si jako odborného partnera pro vytvoření nového systému organizace cestovního 
ruchu zvolila poradenskou společnost KPMG Česká republika, ve které působí jako odborný konzultant na 
oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a volnočasových aktivit také autor tohoto textu.  Základním 
zadáním pro KPMG Česká republika bylo navrhnout:

• systém pro úpravu podmínek pro vznik, zaměření a činnost organizací destinačního managementu  
a zvýšit tak efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v Českého republice, 

• systém jako další Technický předpoklad Českého systému kvality služeb4 a být podmínkou pro organizace 
destinačního managementu při certifikaci v rámci ČSKS.

Pro zpracování úkolu zpracovatelský tým společnosti KPMG Česká republika definoval metodický postup  
a zásady, které musí naplňovat navržený systém. 
 
Zvolený metodický postup vycházel z teoretických a vědeckých poznatků cestovního ruchu a z badatelských 
prací autorů, kteří se zabývají zejména problematikou destinačního managementu a systému veřejné správy 
ve vztahu k cestovního ruchu.  Metodický postup zahrnoval několik kroků a jeho výsledkem byl nejen návrh 
metodiky nového systému certifikace dle požadavků stanovených MMR v Akčním plánu, ale také návrh na 
budoucí rozvoj vytvořeného systému.  

4 Český systém kvality služeb je dobrovolný nástroj Ministerstva pro místní rozvoj a agentury CzechTourism, který systematickým 
způsobem pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích cestovního ruchu a v navazujících službách – více informací je 
dostupných na webových stránkách www.csks.cz

http://www.csks.cz
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Zdroj: KPMG Česká republika a vlastní úpravy

ANALÝZA SEKUNDÁRNÍCH DAT A INFORMACÍ 

Pro analýzu sekundárních dat a informací byly využity četné odborné práce z oblasti destinačního 
managmentu. V této souvislosti je možné jmenovat práce J. Vystoupila, A. Holešínské, M. Šauera,  
M. Palatkové, Š. Titellebachové, P. Studničky, L. Plzákové, V. Vavrečky nebo práce právního teoretika věnujícímu 
se legislativě cestovního ruchu R. Petráše.  Důležitým vstupem pro nastavení nového systému byly také 
zkušenosti J. Vovese z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z procesu legislativního řešení cestovního ruchu ve 
formě speciálního zákona. Dalšími důležitým sekundárními informacemi byla data, která poskytla agentura 
CzechTourism ze stávajícího systému destinačního managmentu v ČR.

Metodický postup se však také opíral o praktické zkušenosti z řešení mnoha projektů v oblasti cestovního 
ruchu společnosti KPMG Česká republika doma a v zahraničí. 

VÝZKUM DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU 

Pro potřeby ověření potřeby vytvoření nového systému certifikace bylo společností MindBridge a.s. ve 
spolupráci se společností KPMG Česká republika realizováno terénní šetření. Jeho hlavním cílem bylo 
zmapování a ověření předpokladů pro vypracování návrhu metodiky systému certifikace organizací 
destinačního managmentu jako technického předpokladu Českého systému kvality služeb. Terénní šetření 
zahrnovalo kvantitativní a kvalitativní část. 

Kvantitativní část byla realizována v prosinci roku 2016 na základě předem připraveného dotazníku na vzorku 
120 respondentů z řad specialistů a profesionálů cestovního ruchu. Provedené dotazníkové šetření přineslo 
tyto základní výsledky:

• 63 % respondentů hodnotilo jako vyhovující nebo spíše vyhovující celkovou úroveň profesionality desti-
načního managmentu v ČR

• 74 % respondentů by uvítalo vznik jednotné metodiky, ze které by bylo patrné, jaké činnosti má DMO 
zajišťovat

• 73 % respondentů se domnívá, že nový systém certifikace by měl být začleněn jako technický předpoklad 
Českého systému kvality služeb

Pokud mají respondenti stanovit, které činnosti by měla správně fungující organizace destinačního 
managementu provádět, tak mezi nejvíce uváděné byly tyto:

• vytváření podmínek pro koncepční a strategické fungování destinace
• zajišťování finančních prostředků na podporu cestovního ruchu v destinaci
• podpora tvorby produktů cestovního ruchu v destinaci

Pro zpracování úkolu zpracovatelský tým společnosti KPMG Česká republika definoval 
metodický postup a zásady, které musí naplňovat navržený systém.  

Zvolený metodický postup vycházel z teoretických a vědeckých poznatků cestovního ruchu  
a z badatelských prací autorů, kteří se zabývají zejména problematikou destinačního 
managementu a systému veřejné správy ve vztahu k cestovního ruchu.  Metodický postup 
zahrnoval několik kroků a jeho výsledkem byl nejen návrh metodiky nového systému 
certifikace dle požadavků stanovených MMR v Akčním plánu, ale také návrh na budoucí rozvoj 
vytvořeného systému.   

Zdroj: KPMG Česká republika a vlastní úpravy 
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Pro analýzu sekundárních dat a informací byly využity četné odborné práce z oblasti 
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Kvantitativní část byla realizována v prosinci roku 2016 na základě předem připraveného 
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Provedené dotazníkové šetření přineslo tyto základní výsledky: 

 63 % respondentů hodnotilo jako vyhovující nebo spíše vyhovující celkovou úroveň 
profesionality destinačního managmentu v ČR 

 74 % respondentů by uvítalo vznik jednotné metodiky, ze které by bylo patrné, jaké 
činnosti má DMO zajišťovat 

 73 % respondentů se domnívá, že nový systém certifikace by měl být začleněn jako 
technický předpoklad Českého systému kvality služeb 

Schéma 1: Metodický postup společnosti KPMG Česká republika 
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Dotazník zahrnoval také 14 předpokládaných požadavků budoucího systému certifikace. Následujících 5 
požadavků bylo respondenty, kteří vítají jeho vznik nejvíce preferováno: 

• existence strategického dokumentu destinace (koncepce, strategie, marketingový plán) a jeho pravidelné 
vyhodnocování

• realizace marketingových a propagačních aktivit na úrovni destinace
• existence produktů cestovního ruchu (balíčky, témata…)
• systém rozvoje odborných kompetencí
• počet pracovníků DMO v závislosti na velikosti destinace

Z výsledků je zřejmé, že respondenti vznik nového systému certifikace vítají. Pokud však mají stanovit jeho 
kritéria přiklání se spíše ke kvalitativním (měkkým) požadavkům. Výkonová kritéria (počet lůžek, přenocování), 
velikost územní působnosti destinace, podíl soukromého a NNO sektoru na financování organizace preferovalo 
minimum respondentů.  

Kvalitativní část výzkumu zahrnovala hloubkové rozhovory se zástupci vybraných organizací destinačního 
managmentu a dalšími vybranými odborníky z oblasti cestovního ruchu. Celkem bylo mezi prosincem 2016 – 
lednem 2017 provedeno 20 hloubkových rozhovorů.

Z výsledků hloubkových rozhovorů vyplynuly tyto klíčové závěry:

• podpora vzniku nového systému certifikace s ohledem na chybějící regulaci  
v cestovním ruchu (speciální právní úprava cestovního ruchu – Zákon o cestovním ruchu)

• shoda na vymezení základních kategorií DMO ve struktuře: (lokální, oblastní, krajská, národní)
• systém by měl obsahovat co nejmenší počet parametrů tak, aby nediskriminoval různé DMO, které v ČR 

vznikají na základě rozdílných předpokladů a potenciálu cestovního ruchu
• systém musí vypovídat o reálné kvalitě práce DMO, než podporovat umělé vymezování destinací 
• kraje a krajské DMO musí mít vliv na vznik oblastních DMO. Oblastní DMO se naopak obávají zásahů ze 

strany krajů, přesto jejich roli (krajů) a význam při rozvoji destinačního managementu považují za obecně 
důležitou

• systém by měl reflektovat potřebu provazování jednotlivých úrovní DMO
• systém musí být vytvářen v koordinaci s agenturou CzechTourism a MMR, DMO se chtějí podílet na jeho 

implementaci 

Provedené terénní šetření se tedy stalo jedním z klíčových vstupů pro nastavení budoucího systému certifikace 
DMO. 

NÁVRH METODIKY TECHNICKÉHO PŘEDPOKLADU DMO

Před zahájením tvorby výchozího návrhu technického předpokladu DMO byly stanoveny základní předpoklady 
a východiska. Ta bylo nutné naplnit, aby mohl vzniknout funkční systém, který bude skutečně přispívat 
k efektivitě činností v oblasti destinačního managementu v České republice. Celkem byly stanoveny tyto 
předpoklady a východiska:

a) Respektování základních principů destinačního managementu  

Navržený technický předpoklad DMO se musí opírat o teoretické a v praxi ověřené principy destinačního 
managmentu, aby skutečně při jeho implementaci docházelo ke komunikaci, koordinaci a kooperaci subjektů 
cestovního ruchu, jejich síťování a efektivnějšímu řízení cestovního ruchu na úrovni destinace.   
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b) Respektování stávajících kompetencí v oblasti cestovního ruchu v ČR 

Navržený technický předpoklad DMO musí respektovat současné kompetence cestovního ruchu, které 
vycházejí ze stávajících právních předpisů:

• zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR
• Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů

c) Respektování předpokladů a potenciálu cestovního ruchu v ČR 

Navržený technický předpoklad DMO musí umožňovat vznik přirozených kulturně a marketingové vymezených 
turistických destinací a současně minimalizovat možnosti pro vznik nesystémových destinací bez vazby na 
územní předpoklady nebo destinací, které jsou uměle rozdělovány.

d) Nezakonzervování stávajícího stavu v oblasti destinačního managmentu v ČR

Navržený technický předpoklad DMO nesmí zachovávat stávající „status quo“ na poli destinačního 
managementu v ČR. Současně nesmí bořit to, co již v této oblasti úspěšně funguje. 

e) Princip subsidiarity 

V navrženém technickém předpokladu DMO musí mít subjekty, které k tomu mají mandát na základě právních 
předpisů, svou odpovědnost a podíl na implementaci. V systému musí být uplatňován princip subsidiarity, 
který umožní rozhodování o dílčích požadavcích nového systému na co nejnižší úrovni.

f) Objektivní a ověřitelné požadavky systému 

Navržený technický předpoklad DMO musí umožňovat jednoznačné a objektivní vyhodnocení (měřitelnost). 
Vyhodnocení případných neobjektivních (neměřitelných) požadavků, musí být objektivizováno postupem 
zaručující odborné/nezávislé/nestranné posouzení daného požadavku.

g) Kultivace stávajícího prostředí destinačního managementu v ČR

Navržený technický předpoklad DMO musí být edukativní tzn. přispívat ke vzdělání subjektů destinačního 
managementu v ČR. 

h) Dodržení metodických pravidel a možnost dalšího rozvoje

Při tvorbě technického předpokladu musí být dodržována základní normalizační metodická pravidla  
a postupy pro vypracování obdobných standardů. S ohledem na předpokládaný budoucí rozvoj bylo vhodné 
jej vypracovat tak, aby byla možná jeho případná transformace do podoby České technické normy (ČSN). 

Tyto předpoklady a východiska byly uplatňovány po celou dobu zpracování návrhu technického předpokladu, 
připomínkového řízení a procesu jeho schvalování.

TVORBA TECHNICKÉHO PŘEDPOKLADU DMO (KATEGORIZACE DMO)

Návrh technického předpokladu DMO byl vypracován s využitím metodického pokynu MPN 1:2011 (Stavba, 
členění a úprava českých technických norem) Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví (UNMZ), ve kterém jsou uvedeny náležitosti zpracování Českých technických norem (ČSN).  
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Součástí zpracování bylo také hledání vhodného názvu technického předpokladu. Charakterem je technický 
předpoklad tradiční kategorizací, na jejíž základě jsou definovány dílčí kategorie, které vycházejí z územní 
působnosti organizací destinačního managementu, pro které jsou zvlášť stanovovány dílčí požadavky.  

Vlastní kategorizace je strukturována do několika základních částí:

a) Východiska 

Kategorizace obsahuje účel a cíle. Současně je zde definována role jednotlivých subjektů a předpoklady její 
platnosti a způsob implementace. Platnost kategorizace byla stanovena na tři roky od data jejího schválení 
s tím, že toto období bude považováno za pilotní, aby bylo možné ověřit veškeré parametry zaváděného 
systému v praxi. Certifikační období bylo pro pilot stanoveno na jeden rok.

 V této části kategorizace odkazuje na další metodické postupy, ve kterých jsou uvedeny podrobné požadavky 
k naplnění vybraných požadavků. Metodické postupy mají v kategorizaci charakter povinných a doporučených 
postupů.

Tabulka 1: Seznam metodických postupů Kategorizace DMO

Metodický postup Kategorizace DMO  Vztah ke Kategorizaci DMO

 Metodický postup tvorby strategických dokumentů v turismu  Doporučený

Manuál tvorby produktu cestovního ruchu Doporučený

Metodický postup pro systém sledování ukazatelů o vývoji destinace Povinný

 Metodicky postup pro jednotnou marketingovou komunikaci 
v rámci ČR  Povinný

 Metodický postup pro hodnocení spokojenosti organizací destinačního 
managementu  Povinný

Zdroj: návrh Kategorizace DMO a vlastní úpravy

b) Základní pojmy a terminologie 

Pro potřeby kategorizace bylo cílem pracovat s již používanou terminologií cestovního ruchu. Z toho 
důvodu byla odborná terminologie převážně převzata z Výkladového slovníku cestovního ruchu. Vybrané 
terminologické výrazy však nebyly doposud ustáleny např. „Organizace destinačního managmentu (DMO). 
V odborné literatuře se běžně používá označení Destinační společnost (DS), Organizace cestovního ruchu 
(OCR), Destinační management (DM) atp. Účelem kategorizace je také přispět ke standardizaci používané 
terminologie v oblasti destinačního managementu.   

c) Role organizací destinačního managementu (DMO) v řízení destinace 
 
Kategorizace odkazuje na teoretické souvislosti problematiky destinačního managmentu, které zde jsou 
vyjádřeny přehledným schématem s vyjádřením všech nezbytných souvislostí.
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Zdroj: návrh Kategorizace DMO, zpracování KPMG Česká republika

d) Definice kategorií organizací destinačního managementu (DMO) 

Kategorizace definuje kategorie Organizací destinačního managmentu, které vycházejí především z územní 
působnosti, charakteru a zaměření těchto subjektů:

Tabulka 2: Kategorie Organizací destinačního managementu
 Kategorie organizace destinačního managementu  Typická úroveň působnosti

Lokální DMO obec, město, mikroregion (svazek obcí) - místní destinace

Oblastní DMO kulturně nebo geograficky vymezené území

Krajská DMO  Kraj – krajská destinace

Národní DMO Stát – destinace Česká republika

Zdroj: Návrh Kategorizace DMO 

Na rozdíl od původně navrhovaného Zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu, který předpokládal 
třístupňovou úroveň destinačního managmentu, byla v kategorizaci zvolena čtyřstupňová úroveň, která 
v praxi běžně existuje. S ohledem na potřebu kultivace prostředí pro uplatňování destinačního managementu 
má význam i pro tuto úroveň stanovit minimální požadavky na činnost. V rámci požadavků kategorizace 
a navazujících systémů podpory však musela být přijata odpovídající opatření proto, aby nedocházelo 
k vytváření velkého počtu lokálních DMO na úkor oblastních DMO.

e) Požadavky na kategorie organizací destinačního managementu (DMO) 

Kategorizace stanovuje pro každou kategorii požadavky, které musí daná DMO splnit proto, aby získala 
certifikaci. Tyto požadavky byly rozděleny do čtyřech základních skupin.

b) Základní pojmy a terminologie  
Pro potřeby kategorizace bylo cílem pracovat s již používanou terminologií cestovního ruchu. 
Z toho důvodu byla odborná terminologie převážně převzata z Výkladového slovníku 
cestovního ruchu5. Vybrané terminologické výrazy však nebyly doposud ustáleny např. 
„Organizace destinačního managmentu (DMO). V odborné literatuře se běžně používá 
označení Destinační společnost (DS), Organizace cestovního ruchu (OCR), Destinační 
management (DM) atp. Účelem kategorizace je také přispět ke standardizaci používané 
terminologie v oblasti destinačního managementu.    

c) Role organizací destinačního managementu (DMO) v řízení destinace  

Kategorizace odkazuje na teoretické souvislosti problematiky destinačního managmentu, 
které zde jsou vyjádřeny přehledným schématem s vyjádřením všech nezbytných souvislostí. 
 

Zdroj: návrh Kategorizace DMO, zpracování KPMG Česká republika 
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Typická úroveň působnosti  

Lokální DMO obec, město, mikroregion (svazek obcí) - místní 
destinace 

Oblastní DMO kulturně nebo geograficky vymezené území 
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5 PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J. Výkladový slovník cestovního ruchu 

Schéma 2 Princip destinačního managementu Schéma 2: Princip destinačního managementu
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Obrázek 1: Požadavky Kategorizace DMO

Zdroj: Kategorizace DMO

Formální požadavky mají v rámci kategorizace charakter kritérií přijatelnosti, které je  
v rámci žádosti o certifikaci nutné prokázat. V případě, že nejsou formální požadavky prokázány v dostatečném 
rozsahu, je toto důvodem pro vyřazení žádosti z dalšího procesu certifikace.

Kvalitativní požadavky na „Strategické plánování a řízení“ a požadavky na „Produkty cestovního ruchu  
a marketingové aktivity“ jsou v rámci kategorizace závazné a je nezbytné je naplnit. V rámci procesu 
hodnocení je u nich ale vždy posuzována míra a způsob jejich naplnění ve vazbě na metodické postupy  
a ustanovení kategorizace. Posouzení způsobu a míry naplnění těchto požadavků probíhá v rámci procesu 
hodnocení.  V případě, že jsou tyto požadavky naplněny pouze formálně nebo částečně, může být způsob 
naplnění těchto požadavků označen jako nedostatečný. Nenaplnění požadavků může vést k vyřazení z dalšího 
procesu certifikace.

Kontextové požadavky kategorizace vyjadřují rámec doporučených a nedoporučených činností, které by DMO 
měla v destinaci vykonávat. Důvodem jejich začlenění do kategorizace je možnost posouzení činnosti DMO 
nejen z pohledu jednotlivých kritérií kategorizace, ale především z pohledu její celkové činnosti, zaměření 
a konkrétních přínosů pro rozvoj cestovního ruchu v destinaci. Na základě kontextových požadavků je také 
posuzováno, zda žádost jako celek nenaplňuje výše uvedená kritéria pouze formálně bez ohledu na potřeby 
dané destinace. V rámci těchto požadavků je také posuzováno, zda nejsou DMO vykonávány nedoporučené 
činnosti, které brání efektivnímu rozvoji destinační spolupráce

Rozvojové požadavky na „Hodnocení spokojenosti“ a požadavky na „Vzdělávání a odborné kompetence“ 
mají za cíl u DMO podpořit proces zlepšování vlastní činnosti. K tomu má být využito zpětné vazby získané 
z hodnocení spokojenosti partnerů a spolupracujících subjektů v destinaci. Rozvoj odborných kompetencí, 
vzdělávání a zajištění účinného procesu přenosu informací je podpořeno minimálním počtem 16 hodin, které 
musí pracovníci DMO v souhrnu těmto činnostem věnovat. 

f) Proces certifikace 

Kategorizace stanovuje způsob, jakým musí být požadavky certifikace žadateli o certifikaci naplněny  
a jakým způsobem probíhá způsob hodnocení předložených žádostí agenturou CzechTourism jako certifikační 
autoritou systému. 

Zdroj: Návrh Kategorizace DMO  
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Schéma 3: Proces žádosti o certifikaci

Zdroj: Implementační manuál ke Kategorizaci DMO 

Proces hodnocení je organizačně zajišťován agenturou CzechTourism, která provádí hodnocení formálních 
náležitostí. Dále zajišťuje činnost certifikační komise, která provádí věcné hodnocení předložených žádostí.

Schéma 4: Proces způsobu hodnocení žádostí o certifikaci

Zdroj: Implementační manuál ke Kategorizaci DMO 

Důležitým principem, který byl zakotven do návrhu kategorizace je institut výjimek. Jeho cílem je usnadnění 
procesu zavádění nové kategorizace do praxe a překlenutí období, ve kterém bude docházet k přizpůsobování 
DMO jejím požadavkům. Institut výjimek tak umožňuje získat certifikaci především těm organizacím 
destinačního managementu, které byly zřízeny podle dřívějších právních předpisů nebo za jiných podmínek 
před platností kategorizace. Institut výjimek tak není primárně určen pro nově vznikající DMO, které mají  
k dispozici platné znění kategorizace a mohou se těmto požadavkům přizpůsobit.
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Rozvojové požadavky na „Hodnocení spokojenosti“ a požadavky na „Vzdělávání a odborné 
kompetence je DMO“ mají za cíl u DMO podpořit proces zlepšování vlastní činnosti. K tomu 
má být využito zpětné vazby získané z hodnocení spokojenosti partnerů a spolupracujících 
subjektů v destinaci. Rozvoj odborných kompetencí, vzdělávání a zajištění účinného procesu 
přenosu informací je podpořeno minimálním počtem 16 hodin, které musí pracovníci DMO 
v souhrnu těmto činnostem věnovat.  

f) Proces certifikace  

Kategorizace stanovuje způsob, jakým musí být požadavky certifikace žadateli o certifikaci 
naplněny a jakým způsobem probíhá způsob hodnocení předložených žádostí agenturou 
CzechTourism jako certifikační autoritou systému.  
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PROJEDNÁNÍ POŽADAVKŮ K NÁVRHU TECHNICKÉHO PŘEDPOKLADU DMO

Proces projednání kategorizace byl zajišťován agenturou CzechTourism v průběhu roku 2017. Požadavky 
kategorizace musely být projednány zejména se zástupci krajů, organizací destinačního managementu další 
profesní a odbornou veřejností. Diskutovány byly zejména některé její náležitosti a požadavky: 

• Kategorie lokální DMO – stanovení lokální úrovně DMO bylo nutné projednat zejména se zástupci 
oblastních DMO, u nichž panovala největší obava z hlediska možného rozmělňování celkové organizační 
struktury destinačního managmentu. 

• Právní forma DMO – kategorizace umožňuje certifikaci pouze DMO s povolenými právními formami, 
které nejvhodněji vytváří podmínky pro spolupráci a síťování subjektů v území. To však může být do doby 
transformace problém pro celou řadu DMO, které v současné době nemají povolenou právní formu např. 
DSO Krkonoše, Plzeň Turismus. 

• Stanovisko kraje/oblasti – představuje zakomponování principu subsidiarity do kategorizace vycházející 
z platných právních předpisů, které se týká lokálních/oblastních DMO. Princip je pojistkou proti 
rozmělňování organizační struktury DMO, ale zároveň představuje určité riziko z hlediska autorizace 
oblastních/lokálních DMO na úrovni jednotlivých krajů. 

• Počet obcí/rozloha – původní počet 20 obcí pro lokální DMO byl doplněn možností prokazovat 
požadavek rozlohou (600 km2). Důvodem je rozdílná velikost katastrů obcí, kdy zejména příhraničních 
území jsou katastry obcí větší než v centrální části území ČR. 

• Počet lůžek a přenocování – výkonové hodnoty pro lokální DMO byly v průběhu jednání snižovány 
z původních 2000 lůžek a 300 000 přenocování na 2000 lůžek a 200 000 přenocování s tím, že počet 
přenocování může být prokázán také statistikou individuálních ubytovacích zařízení. 

• Podíl podnikatelských a NNO subjektů s vlivem na rozhodování organizace – požadavek, který budou mít 
problém naplnit zejména ty DMO, které nemají vhodnou právní formu. Požadavek však byl v průběhu 
jednání snížen z úrovně 50 % na 30 % zastoupení podnikatelských a NNO subjektů. 

• Počet aktivních partnerů celkem – pro tento požadavek byly pro všechny kategorie DMO stanoveny 
výchozí hodnoty na relativně vysoké úrovni. Základem k nalezení výchozí úrovně počtu partnerů pro 
potřeby certifikace však bylo správné vymezení pojmu partner. Výsledkem bylo snížení počtu partnerů 
na relativně nízkou úroveň 25/50/25/100 (lokální, oblastní, krajská, národní) se zahrnutím minimálních 
počtů partnerů z řad obcí a NNO/soukromého sektoru tak, aby byl dodrženy principy pro destinační 
spolupráci. 

Z hlediska implementace kategorizace budou zřejmě výše uvedené požadavky při jejich prokazování 
nejproblematičtější. Předpokládá se u nich schvalování dočasných výjimek, případně jejich úprava v návaznosti 
na zkušenosti z procesu implementace.   

DOPRACOVÁNÍ METODICKÝCH POSTUPŮ TECHNICKÉHO PŘEDPOKLADU DMO

Na kategorizaci se odkazují některé metodické postupy. Tyto metodické postupy byly postupně dopracovány 
v návaznosti na projednání požadavků kategorizace.  Metodické postupy mají především vzdělávací charakter. 
Přispívají tak k celkové kultivaci prostředí destinačního managmentu a poskytují oporu DMO při naplňování 
vybraných požadavků kategorizace. 

Součástí navazujících metodických dokumentů kategorizace je také podrobný Implementační manuál, který je 
rozdělen na část pro žadatele a část pro hodnotitele. Tento dokument má charakter příručky, která poskytuje 
podrobný návod DMO jak podat žádost o certifikaci. Pro CzechTourism jako certifikační orgán poskytuje 
návod ke způsobu provedení certifikace. 
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NÁVRH NA DALŠÍ ROZVOJ TECHNICKÉHO PŘEDPOKLADU DMO

Kategorizace DMO byla připravována způsobem, který umožňuje její další rozvoj. Tento rozvoj by měl 
reflektovat výsledky pilotní fáze, respektive testování jednotlivých požadavků včetně způsobu certifikace  
a jeho organizačního zajištění.

Možným směrem dalšího rozvoje je transformace technického předpokladu ve spolupráci  
s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví do České technické normy (ČSN)  
v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, který stanovuje práva a povinnosti 
související s jejich tvorbou a vydáváním. 

Schéma 5: Budoucí možnosti rozvoje Kategorizace DMO

Zdroj: KPMG Česká republika a vlastní úpravy

Z tohoto zákona vyplývá, že ČSN nejsou právně závazné, jejich závaznost může být stanovena nebo vyplynout 
z jiného právního předpisu, pokud na tuto normu daný právní předpis odkazuje. V případě tohoto vývoje tak 
může ministerstvo dosáhnout podobný cíl jako v případě přípravy speciálního zákona o cestovním ruchu.

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 
Nová kategorizace, která by měla být účinná od února roku 2018, je příslibem pro formování stabilnějšího 
a systémovějšího prostředí pro uplatňování principů destinačního managementu, což by mělo vést k vyšší 
efektivitě uplatňování národní a regionální politiky cestovního ruchu.   

Základním předpokladem je, aby byl návrh nové kategorizace schválen a byla zahájena její skutečná 
implementace. V minulosti však již mnohokrát došlo v různé fázi snahy o nastavení pravidel destinačního 
managementu ke změně priorit. V případě kategorizace by případná změna priorit zřejmě znamenala na 
dlouhou dobu konec usilí o jakékoliv další systémové řešení podpory destinačního managementu včetně 
omezení financování její organizační struktury.  

Předpokládejme však, že nová kategorizace bude přijata. Praktické dopady její implementace však bude 
nutné hodnotit až v procesu certifikace.
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ABSTRACT

Tourism is one of the most important fields of the 
world´s economy. It is necessary to manage tourism 
systematically, i.e. through the use of tourism policy, 
so that tourism would generate appropriate socio-
economic impacts. The Slovak Law No. 91/2010 on 
Tourism Support is a part of the tourism policy in 
Slovakia. The aim of the law is to finance tourism 
development in destinations (cities, regions). 
Based on this law, cities and regions create 
regional and sub-regional tourism organizations 
which are financed by the state, regional and local 
authorities and other subjects. State grants in 
certain ammount from the state budget represent 
new tool for financing tourism development in 
destinations. Result of the application of the law in 
the practice is also creating tourism organizations 
at the sub-regional and regional level. There are 5 
regional and 36 sub-regional tourism organizations 
in Slovakia which can receive state grants for 
financing tourism activities at the present.

Keywords: Financing Tourism. Organizations of 
Tourism. Tourism Support. Law 91/2010.

VÝZNAM ZÁKONA  
O PODPORE CESTOVNÉHO 

RUCHU NA SLOVENSKU

THE SIGNIFICATION OF 
THE LAW ON TOURISM 
SUPPORT IN SLOVAKIA

Ľubomír Kmeco

ABSTRAKT

Cestovný ruch predstavuje jedno z najvýznamnejších 
odvetví svetovej ekonomiky. Aby cestovný ruch  
v štáte vyvolával žiadúce socio-ekonomické 
účinky je potrebné, aby bol jeho rozvoj vhodným 
spôsobom systémovo usmerňovaný, napr. účinnou 
politikou cestovného ruchu. Súčasťou politiky 
cestovného ruchu na Slovensku je aj Zákon  
č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu, 
ktorého účelom je systémovo zabezpečiť 
financovanie rozvoja cestovného ruchu v desti-
náciách (obce, kraje). Podľa tohto zákona sa na 
potreby financovania cestovného ruchu združujú 
obce do oblastných organizácií cestovného ruchu 
alebo do krajských organizácií cestovného ruchu 
(ak je subjektom aj vyšší územný celok – kraj) a na 
financovaní cestovného ruchu sa podieľajú štát, 
vyššie územné celky, obce a fyzické a právnické 
osoby. Novým nástrojom financovania rozvoja 
cestovného ruchu v cieľových miestach sú dotácie 
zo štátneho rozpočtu v stanovenej výške. Zákon 
podporil zakladanie organizácií cestovného ruchu 
na najnižších úrovniach destinácií, ktoré ovplyvňujú 
rozvoj cestovného ruchu na svojom území.  
V súčasnosti existuje na Slovensku 5 krajských a 36 
oblastných organizácií cestovného ruchu, ktoré na 
základe Zákona č. 91/2010 Z.z. čerpajú zo štátneho 
rozpočtu dotácie, z ktorých môžu financovať rôzne 
aktivity cestovného ruchu.

Klíčová slova: Financovanie cestovného ruchu. 
Organizácie cestovného ruchu. Podpora 

cestovného ruchu. Zákon č. 91/2010.
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ÚVOD
Je všeobecne známe, že Slovenská republika a Česká republika patria k štátom ktoré majú výbornú primárnu 
ponuku cestovného ruchu. V obidvoch štátoch existuje významné prírodné dedičstvo (množstvo národných 
parkov a pod.) a kultúrne dedičstvo (hrady, zámky, historické mestá, folklór a pod.). To, že ani Slovenská 
republika a ani Česká republika napriek svojej výbornej primárnej ponuke nepatria k významným štátom 
cestovného ruchu, je dôsledkom ich spoločensko-politického vývoja, problémov najmä v sekundárnej ponuke, 
v oblasti infraštruktúrnej vybavenosti, rozdrobenosti podnikateľských subjektov, chýbajúcom manažmente 
destinácií, financovaní rozvoja cestovného ruchu v destináciách, nesystémovom legislatívnom riešení rozvoja 
cestovného ruchu a pod. 

V snahe zvýšiť význam cestovného ruchu na Slovensku a riešiť systémovo problémy na úrovni manažmentu 
a financovania rozvoja cestovného ruchu v destináciách, bol v roku 2010  prijatý zákon o podpore rozvoja 
cestovného ruchu, ktorý rieši najmä vytváranie organizácií cestovného ruchu a financovanie cestovného 
ruchu v destináciách. Okrem tohto zákona legislatívne upravujú  cestovný ruch na Slovensku len zákony 
a vyhlášky zamerané na jednotlivé časti cestovného ruchu, ako napr. Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, 
podnikaní cestovných kancelárií a cestovných agentúr, Zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní telovýchovných, 
športových a turistických podujatí,  Vyhláška č. 277/2008 Z.z, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na 
ubytovacie zariadenia, Zákon č. 161/2011 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb 
cestovného ruchu, alebo všeobecné zákony ako napr. Obchodný zákonník (č. 513/1991 Zb.), Živnostenský 
zákon (č. 455/1991 Zb.) (Zbierka zákonov Slovenskej republiky). V Českej republike doposiaľ existujú iba zákony 
upravujúce jednotlivé časti cestovného ruchu, ako napr. Zákon č. 159/1999 Sb. o niektorých podmienkach 
podnikania a o výkone niektorých činností v oblasti cestovného ruchu, Zákon č. 565/1990 Sb. o miestnych 
poplatkoch, alebo podobne ako na Slovensku všeobecné zákony, ako napr. Živnostenský zákon (455/1991 
Sb.), Občiansky zákonník (č. 89/2012 Sb.) (Petráš, 2016, str. 13 - 21). Český zákon, ktorý by upravoval rozvoj 
cestovného ruchu v destináciách tak, ako to robí slovenský zákon č. 91/2010 Z.z. sa stále iba pripravuje 
(Chaloupka, 2016, str. 125).

VÝZNAM PODPORY CESTOVNÉHO RUCHU V ŠTÁTE
Cestovný ruch v štáte vyvoláva množstvo pozitívnych ale žiaľ aj niektoré negatívne účinky. Pozitívne účinky 
cestovného ruchu sa prejavujú hlavne v ekonomickej oblasti (rast zamestnanosti a príjmov, tvorba HDP 
a pod.) ale aj sociálnej oblasti (regenerácia fyzických a psychických síl človeka, vzdelávanie, nadväzovanie 
kontaktov a pod.). Negatívne účinky súvisia napr. so znečisťovaním životného prostredia, rastom kriminality, 
rastom cenovej hladiny v destinácii. Aby cestovný ruch v štáte vyvolával žiadúce účinky a aby sa eliminovali 
negatívne účinky, je vhodné jeho rozvoj systémovo podporovať rôznymi nástrojmi. 

Z celosvetového pohľadu je cestovný ruch vo všeobecnosti považovaný za jedno z najvýznamnejších odvetví 
svetovej ekonomiky z hľadiska tvorby svetového HDP, zamestnanosti ap. To, čo platí pre svetovú ekonomiku 
ako celok nemusí platiť pre jednotlivé štáty, ktoré sú súčasťou svetovej ekonomiky. Na jednej strane sú štáty, 
v ktorých je cestovný ruch významným faktorom ich hospodárstva (napr. ostrovné dovolenkové destinácie 
– Seychely ap. alebo európske prímorské destinácie ako Chorvátsko, Grécko ap.), na druhej strane sú štáty, 
v ekonomike ktorých majú primárny význam iné odvetvia, resp. cestovný ruch je iba jedným z významných 
odvetví (napr. USA, Rakúsko, Švajčiarsko). Význam cestovného ruchu v ekonomike vybraných štátov 
ilustrujeme v tabuľke 1.
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Tabuľka 1: Význam cestovného ruchu v ekonomike vybraných štátov v roku 2016 (v %)
Štát Priamy HDP Celkový HDP Priama zamestnanosť Celková zamestnanosť

Seychely 22,0 58,1 26,2 63,6
Chorvátsko 10,7 24,7 10,0 23,4

Grécko 7,5 18,6 11,5 23,4
Rakúsko 5,6 15,6 6,3 16,9

Švajčiarsko 2,4 9,1 3,3 11,8
USA 2,7 8,1 3,6 9,4

Česko 2,5 7,8 4,3 9,3
Slovensko 2,4 6,2 2,5 6,0

Svet 3,1 10,2 3,6 9,6
Zdroj: https://www.wttc.org/research/economic-research/economic-impact-analysis/country-reports/ 
(dostupné na internete 26.10.2017)

Zaujímavým faktom je, že hoci sú niektoré štáty z hľadiska primárnej ponuky cestovného ruchu porovnateľné 
(Švajčiarsko, Rakúsko, Slovensko, Česko ap.), jedny patria do najvýznamnejších krajín cestovného ruchu 
(Švajčiarsko, Rakúsko) a druhé nie (Slovensko, Česká republika). 

K dôvodom, prečo to tak je, patria bezpochyby faktory politického prostredia. Napríklad vo Švajčiarsku 
a Rakúsku zabezpečilo politické prostredie v štáte kontinuálny a dlhoročný rozvoj cestovného ruchu 
založenom na maximálnom uspokojovaní potrieb návštevníkov a vo vhodnom čase sa zaviedli systémové 
opatrenia, ktoré podporili ďalší rozvoj cestovného ruchu. Na Slovensku a v Českej republike o kontinuite 
podnikateľského prostredia vôbec nemôžeme hovoriť. Nastolenie socialistického zriadenia v Československu 
mimoriadne významným spôsobom zmenilo všetky oblasti života spoločnosti vrátane cestovného ruchu. Život 
v našej spoločnosti sa uberal iným smerom, než v západných štátoch. Takto sa prerušila akákoľvek kontinuita 
s predchádzajúcim vývojom a rozvoj cestovného ruchu u nás bol iný než napr. vo Švajčiarsku a Rakúsku. Keď 
sa na Slovensku a v Českej republike po cca 40 rokoch centrálne plánovaného hospodárstva prešlo na trhové 
hospodárstvo, znamenalo to síce vrátenie sa na cestu, ktorou sa uberal dlhé roky rozvoj cestovného ruchu aj 
vo vyspelých krajinách, ale žiaľ niekoľko desaťročí trvajúci odklon priniesol dôsledky, ktorých sme svedkami 
aj v súčasnej dobe. 

Začiatky trhového hospodárstva v Československu v 90. rokoch 20. storočia znamenali transformáciu dovtedy 
existujúcej ekonomickej štruktúry. Proces transformácie ekonomiky si vyžiadal nevyhnutné kvalitatívne 
a štrukturálne zmeny v národnom hospodárstve. Tieto zmeny spôsobili zánik neefektívnych odvetví s nízkou 
pridanou hodnotou a vytvorili predpoklady pre rozvoj perspektívnych odvetví, ku ktorým patrí aj cestovný 
ruch (Makovník, 2009, str. 47). V dôsledku liberalizácie podnikania v cestovnom ruchu na Slovensku vznikli 
tisíce najmä malých a stredných podnikateľských subjektov; pričom až cca 90 % cestovných kancelárií a 70 % 
hotelovo-reštauračných podnikov patrí práve k malým a stredným podnikom (Kučerová a kol., 2006, str. 7). 
Táto rozdrobenosť mala a aj v súčasnosti má za následok okrem iných skutočností aj to, že rôzne podnikateľské 
subjekty v cieľových miestach majú len vlastné záujmy na úkor záujmov destinácie. Žijeme však v období, 
kedy na prežitie potrebujeme jeden druhého, a to zvlášť v odvetví cestovného ruchu. Ak chce akýkoľvek 
podnikateľ v cestovnom ruchu prežiť, musí byť destinácia, v ktorej pôsobí atraktívna, aby do nej prichádzali 
návštevníci v dostatočne veľkom počte. Atraktívnosť destinácie cestovného ruchu nie je záležitosťou 
jednotlivých podnikov, ale je to synergia vznikajúca v dôsledku existencie prírodného a antropogénneho 
potenciálu vhodného pre rozvoj cestovného ruchu a spolupráce všetkých fyzických aj právnických osôb, 
ktoré existujú v destinácii, t.j. všetkých subjektov súkromného a verejného sektora, dokonca aj miestnych 
obyvateľov. Ak chcú v súčasnej dobe subjekty zainteresované na rozvoji cestovného ruchu v destináciách 
na Slovensku prežiť, musia navzájom spolupracovať. Spolupráca v cieľových miestach môže priniesť viaceré 
impulzy pre rozvoj cestovného ruchu. Zainteresované subjekty by mali spoločne vynaložiť maximálne úsilie na 
to, aby takéto impulzy čo najefektívnejšie využili a posilnili tak postavenie cestovného ruchu v konkurenčnom 

https://www.wttc.org/research/economic-research/economic-impact-analysis/country-reports/
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prostredí EÚ, a v konečnom dôsledku posunuli cestovný ruch na Slovensku na kvalitatívne vyššiu úroveň 
(Makovník, 2004, str. 55). 

Ak má štát vhodné podmienky na rozvoj cestovného ruchu tak ako je to v Slovenskej republike a v Českej 
republike, je rozumné rozvoj cestovného ruchu vhodnými systémovými opatreniami podporovať tak, aby 
z efektov rozvoja cestovného ruchu profitovala celá spoločnosť. Podporou cestovného ruchu treba rozumieť 
súhrn nástrojov a inštitúcií vytvorených s cieľom rozvíjať podnikanie v cestovnom ruchu. Existenciu nástrojov 
podpory cestovného ruchu vyžaduje veľkosť podnikov a nevyhnutnosť spolupráce verejného a súkromného 
sektora v cieľových miestach cestovného ruchu (Gúčik, 2004, str. 94). Vhodnými nástrojmi podpory odvetvia 
cestovného ruchu sú legislatívne normy (zákony, vyhlášky ap.). 

V posledných niekoľkých rokoch sa na Slovensku jedným z najvýznamnejších zákonov upravujúcich podporu 
rozvoja cestovného ruchu stal Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorý systematicky rieši 
financovanie rozvoja cestovného ruchu v destináciách.

CIEĽ A METODIKA PRÁCE
Cieľom tohto príspevku je charakterizovať Zákon č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu na Slovensku 
a poukázať na jeho význam v rozvoji cestovného ruchu v destináciách na Slovensku.

Pri charakteristike zákona sa zameriavame na najpodstatnejšie časti, približujeme jeho zmeny, ktoré boli 
vyvolané potrebami praxe a v závere príspevku prezentujeme praktické dopady zákona na rozvoj cestovného 
ruchu v destináciách na Slovensku. 

Pri spracovaní tohto príspevku sme z vedeckých metód využili najmä analýzu, syntézu, abstrakciu a komparáciu. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA
V záujme rozvoja cestovného ruchu prijala Národná rada Slovenskej republiky 3. marca 2010 Zákon  
č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu. Tento zákon má 32 paragrafov. Zákon bol od svojho vzniku 
5-krát upravovaný, mnohé definície a termíny sa dopĺňali, menili ap.

ZÁKON Č. 91/2010 Z. Z. O PODPORE CESTOVNÉHO RUCHU

Predmetom zákona je podľa § 1 úprava podpory cestovného ruchu v Slovenskej republike, práva a povinnosti 
fyzických a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorba koncepčných dokumentov a financovanie 
rozvoja cestovného ruchu.

V § 2 sa špecifikujú také pojmy ako je podpora cestovného ruchu, integrovaný informačný systém cestovného 
ruchu a produkt cestovného ruchu. Podporou cestovného ruchu sa pritom rozumejú aktivity smerujúce 
k zvýšeniu počtu domácich a zahraničných návštevníkov, predĺženiu ich pobytu na území Slovenskej republiky 
a zvýšeniu ich prínosu pre hospodárstvo. Integrovaný informačný systém cestovného ruchu predstavuje 
databázu informácií o prírodných, kultúrnych a ostatných hodnotách a atraktivitách územia, infraštruktúre 
a strediskách cestovného ruchu, zariadeniach a poskytovateľoch služieb a podujatiach týkajúcich sa 
cestovného ruchu. Produktom cestovného ruchu sa rozumie súbor služieb, ktoré produkuje a ponúka cieľové 
miesto, podniky a inštitúcie, ktoré majú schopnosť uspokojiť potreby návštevníkov a vytvoriť tak komplexný 
súbor zážitkov. Prenocovaním sa rozumie prenocovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby 
prechodného ubytovania, ktoré prevádzkovateľ prihlásil do štatistickej evidencie a za ktoré odviedol obci 
miestnu daň za ubytovanie. 

V § 3 sa vymedzujú inštitúcie a organizácie, ktoré plnia úlohy v rozvoji cestovného ruchu. Patrí k nim 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (v pôvodnom texte zákona to bolo Ministerstvo 
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kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky, pretože v roku 2010, keď bol zákon prijatý, bolo najvyššou 
štátnou inštitúciou cestovného ruchu práve ministerstvo kultúry), vyššie územné celky, obce, príspevková 
organizácia zriadená ministerstvom (agentúra), krajské organizácie cestovného ruchu, oblastné organizácie 
cestovného ruchu a turistické informačné centrá. Je zaujímavé, že v pôvodnom znení zákona nefigurovali 
turistické informačné centrá ako inštitúcie, ktoré plnia úlohy v rozvoji cestovného ruchu. Prvýkrát sa v tomto 
zákone v rámci slovenských reálií objavujú krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu (ďalej len krajské 
a oblastné organizácie). 

V nasledujúcich paragrafoch zákona sa definujú úlohy ministerstva v cestovnom ruchu (§ 4),  pôsobnosť 
vyšších územných celkov (§ 5), pôsobnosť obcí (§ 6), definuje sa agentúra (§ 7) a rada agentúry (§ 7a), krajská 
organizácia (§ 8 až §12) a jej založenie, vznik, práva a povinnosti, orgány a zrušenie a zánik, oblastná organizácia 
(§ 13 až § 24) a jej založenie, práva a povinnosti, orgány, valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada, 
spoločné ustanovenia o jej orgánoch, členstvo, práva a povinnosti členov, rozpočet a účtovníctvo, vznik 
a zánik oblastnej organizácie a zánik oblastnej organizácie bez likvidácie. 

Ministerstvo v rozvoji cestovného ruchu plní tieto úlohy:

• vytvára podmienky pre rozvoj cestovného ruchu ako štátnej priority,
• vypracúva, implementuje a monitoruje štátnu politiku rozvoja cestovného ruchu,
• vypracúva národnú koncepciu rozvoja cestovného ruchu a zodpovedá za je plnenie,
• zabezpečuje potrebné stimuly a pomoc pri investíciách súkromného sektora do cestovného ruchu,
• podieľa sa na tvorbe systému štatistických informácií o cestovnom ruchu,
• spracúva komplexné štatistické údaje o vývoji cestovného ruchu na Slovensku,
• spravuje Register krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu,
• spolupracuje s ďalšími ministerstvami v záujme rozvoja cestovného ruchu ap. (Zákon č. 91/2010 Z.z., § 4)
• Vyššie územné celky, ktoré na Slovensku prestavujú samosprávne kraje (napr. Bratislavský, Trnavský, 

Nitriansky samosprávny kraj), plnia v rozvoji cestovného ruchu tieto úlohy:
• môžu založiť krajskú organizáciu a podieľať sa na jej spolufinancovaní,
• spolupracujú s krajskou organizáciou pri tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu, ročného plánu 

aktivít a monitorovacej správy o vývoji cestovného ruch na území kraja,
• vytvárajú podmienky na spoluprácu s podnikateľskými subjektami pôsobiacimi na svojom území,
• vytvárajú podmienky na osvetu a výchovu obyvateľstva k podnikaniu v cestovnom ruchu,
• vytvárajú podmienky na podporné mechanizmy a nástroje, ktoré motivujú subjekty na jeho území 

k rozvoju cestovného ruchu, zvyšovaniu kvality služieb a konkurencieschopnosti ap. (Zákon č. 91/2010 
Z.z., § 5).

Obec podľa tohto zákona:

• môže iniciovať vznik oblastnej organizácie a podieľa sa na spolufinancovaní jej aktivít,
• spolupracuje s organizáciami cestovného ruchu pri tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu na 

svojom území, ročného plánu aktivít a monitorovacej správy o vývoji cestovného ruchu na území obce,
• tvorí programy, plány, stratégie a koncepcie rozvoja cestovného ruchu,
• vytvára vlastné finančné zdroje na realizáciu aktivít v cestovnom ruchu,
• buduje infraštruktúru podporujúcu aktivity v cestovnom ruchu, ktorá spadá do pôsobnosti obce ap. 

(Zákon č. 91/2010 Z.z., § 6)

Agentúra, ktorá sa spomína v § 7 je už desaťročia existujúca Slovenská agentúra pre cestovný ruch. Je 
to príspevková organizácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorej činnosť je 
zameraná na propagáciu a prezentáciu Slovenska doma a v zahraničí ako cieľovej krajiny cestového ruchu. 
K jej hlavným úlohám patrí propagácia a prezentácia cestovného ruchu, podpora rozvoja cestovného ruchu, 
tvorba národných balíkov cestovného ruchu, spolupráca so zahraničnými partnerskými organizáciami napr. 
pri vytváraní nadnárodných produktov cestovného ruchu (krajiny V4) ap. § 7a Rada agentúry sa v pôvodnom 
znení zákona z roku 2010 nevyskytoval. V platnom znení zákona je rada poradným orgánom ministra pre 
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otázky činnosti a hospodárenia agentúry, má 11 členov - zástupcov ministerstva, príslušného výboru Národnej 
rady SR, vysokých škôl s katedrou cestovného ruchu, krajských organizácií, Združenia miest a obcí Slovenska 
(všetky inštitúcie po jednom členovi), profesijných zväzov cestovného ruchu na Slovensku (2 zástupcovia) 
a oblastných organizácií (4 členovia).

Ako je už vyššie uvedené, krajské organizácie cestovného ruchu, ktoré sa v zákone spomínajú v § 8 sú 
v slovenských reáliách novým pojmom. Krajská organizácia je právnická osoba, ktorá podporuje a vytvára 
podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území kraja a chráni záujmy svojich členov. Členmi krajskej 
organizácie sú vyšší územný celok (samosprávny kraj) a najmenej jedna oblastná organizácia pôsobiaca 
na jeho území a založená podľa tohto zákona. Výnosy krajskej organizácie sú jej príjmami a nerozdeľujú sa 
medzi členov. Členský príspevok oblastnej organizácie, ktorá je členom krajskej organizácie, je najmenej 
10 % z členských príspevkov získaných oblastnou organizáciou od obcí a podnikateľských subjektov 
v predchádzajúcom kalendárnom roku. Na území vyššieho územného celku môže pôsobiť len jedna krajská 
organizácia registrovaná podľa tohto zákona. K právam a povinnostiam krajskej organizácie (§ 11) patria:

• vykonávanie činnosti podľa stanov a v súlade so strategickými dokumentami vyšších územných celkov,
• podpora činnosti svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu,
• tvorba a realizácia marketingu a propagácia cestovného ruchu doma a v zahraničí,
• podpora kultúry, spoločenského a športového života a zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva,
• organizovanie podujatí pre obyvateľov a návštevníkov,
• presadzovanie trvaloudržateľného rozvoja cestovného ruchu,
• iniciácia alebo zabezpečenie tvorby, manažmentu a prezentácie produktov cestovného ruchu,
• možnosť zriadiť turistické informačné centrum ap. (Zákon č. 91/2010, § 11).

K orgánom krajskej organizácie, ktoré sa uvádzajú v zmenenom znení zákona v § 11a patrí valné zhromaždenie, 
predseda a výkonný riaditeľ. Pred zánikom krajskej organizácie sa vyžaduje jej zrušenie s likvidáciou. 
Krajská organizácia sa zrušuje rozhodnutím orgánu určeného stanovami alebo vyhlásením konkurzu alebo 
zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (§ 12). 

Oblastná organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá podporuje a vytvára podmienky 
na rozvoj cestovného ruchu na svojom území a chráni svojich členov. Ak pôsobnosť oblastnej organizácie 
presahuje územie kraja, jej valné zhromaždenie rozhodne, do ktorej krajskej organizácie bude patriť (§ 13). 

Oblastnú organizáciu môže založiť zakladateľskou zmluvou:

• najmenej 5 obcí, alebo mestské časti v hlavnom meste Bratislave a v meste Košice, ak súhrn počtu 
prenocovaní návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na ich území dosiahol v predchádzajúcom 
kalendárnom roku najmenej 50 000 prenocovaní, alebo

• menej ako 5 obcí, ak bol súhrnný počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach na území zakladajúcich 
obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku najmenej 150 000.

Obec môže byť členom len jednej oblastnej organizácie. 

Práva a povinnosti oblastnej organizácie, ktoré sú uvedené v § 15, sú v podstate zhodné s právami a povinnosťami 
krajských organizácií. K orgánom oblastnej organizácie patrí valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná 
rada a výkonný riaditeľ, pričom oblastná organizácia môže zriadiť aj ďalšie orgány, ak to určia stanovy (§ 16). 
Funkčné obdobie volených orgánov oblastnej organizácie je štvorročné (§20). Členmi oblastnej organizácie 
môžu byť obce, fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú na jej území (§ 21). Na vznik a zánik oblastnej 
organizácie sa vzťahujú tie isté paragrafy, ako na vznik a zánik krajskej organizácie (§10, § 12). Oblastná 
organizácia na rozdiel od krajskej organizácie však môže zaniknúť aj bez likvidácie, a to v prípade, že sa dve 
alebo viac oblastných organizácií v danom regióne zlúčia alebo splynú do jednej oblastnej organizácie na 
základe zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o splynutí (§ 24a). 
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Turistické informačné centrum, ktoré sa objavilo až v neskoršej zmene zákona, je účelové zariadenie, 
ktoré v rámci daného kraja, oblasti alebo obce zabezpečuje zber, spracúvanie a poskytovanie informácií 
z oblasti cestovného ruchu, zabezpečuje kontinuálne informovanie domácich a zahraničných návštevníkov 
poskytovaním informácií na základe aktualizácie ich obsahu, mapovania aktivít daného regiónu, produktov 
cestovného ruchu a podujatí. Toto centrum môže zriadiť obec, organizácia cestovného ruchu alebo aj iný 
subjekt (§ 24b).

V ďalšom paragrafe, a to § 25 sa uvádzajú koncepčné dokumenty, ku ktorým patrí:

• koncepcia rozvoja cestovného ruchu pre územia, na ktorých pôsobia krajské a oblastné organizácie, 
a ktorá sa aktualizuje najmenej raz za štyri roky,

• ročný plán aktivít organizácie cestovného ruchu s výhľadom aktivít na nasledujúce tri roky, pričom 
termín odovzdania plánu agentúre na nasledujúci rok je 15. október kalendárneho roka,

• monitorovacia správa o vývoji cestovného ruchu, ktorá sa spracúva najmenej jedenkrát za kalendárny 
rok.

Organizácie cestovného ruchu, či už krajské alebo oblastné sa registrujú v registri na Ministerstve dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Správcom tohto registra je ministerstvo. Register obsahuje názov 
organizácie cestovného ruchu, identifikačné číslo organizácie, sídlo organizácie, predmet činnosti, zoznam 
členov a ich oprávnených zástupcov, údaje o štatutárnych orgánoch, zrušenie a právny dôvod zrušenia 
organizácie cestovného ruchu ap. (§ 26).

Mimoriadne dôležitou časťou Zákona č. 91/2010 Z.z. je financovanie rozvoja cestovného ruchu, ktoré upravujú 
§ 27 až  § 31a a v rámci neho financovanie dotáciami zo štátneho rozpočtu (§ 29 až § 31a). Podľa tohto zákona 
sa na financovaní cestovného ruchu podieľajú štát, vyššie územné celky, obce a fyzické a právnické osoby  
(§ 27). Organizácie cestovného ruchu sú financované z:

• členských príspevkov,
• dotácií zo štátneho rozpočtu,
• dobrovoľných príspevkov samosprávy, fyzických a právnických osôb,
• príjmov z činnosti, z predaja produktov a služieb,
• odmien za sprostredkovanie,
• výnosov z činností turistických informačných centier,
• príjmov z predaja reklamnej plochy,
• nenávratných finančných príspevkov z domácich a zahraničných zdrojov vrátane príspevkov z prostriedkov 

Európskej únie,
• ostatných príjmov (Zákon č. 91/2010 Z.z., § 28).

Novým nástrojom financovania rozvoja cestovného ruchu v cieľových miestach  sú dotácie zo štátneho 
rozpočtu. Dotácie zo štátneho rozpočtu sa poskytujú len organizáciám cestovného ruchu registrovaným 
ministerstvom na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom ich činnosti. Dotácia sa poskytuje 
na príslušný kalendárny rok s výnimkou prvého roku činnosti organizácie cestovného ruchu na základe zmluvy 
o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom a organizáciou cestovného ruchu. Dotáciu na príslušný 
rozpočtový rok môže poskytnúť ministerstvo:

• oblastnej organizácii v rovnakej výške, ako je súhrnná hodnota vybraných členských príspevkov oblastnej 
organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku. Maximálna výška dotácie 
je však ohraničená 90 % súhrnnej hodnoty vybranej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí 
oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku;

• krajskej organizácii v rovnakej výške, ako je členský príspevok vyššieho územného celku v roku, ktorý 
predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálne výška dotácie krajskej organizácie 
je ohraničená 10 % z vybranej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastných organizácií, ktoré 
sú členmi krajskej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu roku.
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Ak oblastná organizácia nie je členom krajskej organizácie, výška dotácie bude znížená o 10 %. Takýmto 
spôsobom chce ministerstvo motivovať oblastné organizácie, aby sa stávali členmi krajských organizácií. 
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti organizácie 
cestovného ruchu a predloženého projektu, ktorý je zameraný na realizáciu aktivít spojených s hlavným 
predmetom činnosti organizácie. Žiadosti o dotácie sa podávajú na ministerstvo najneskôr do 15. marca 
príslušného rozpočtového roka, na ktorý sa dotácia poskytuje. Súčasťou podania žiadosti o dotáciu sú aj 
prílohy, v ktorých je uvedený:

• projekt zameraný na realizáciu hlavných aktivít žiadateľa o dotáciu,
• potvrdenie od príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá evidované daňové nedoplatky nie staršie ako 

3 mesiace,
• potvrdenie Sociálnej poisťovne, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky sociálneho poistenia a nedoplatky 

príspevkov na starobné dôchodkové sporenie svojich zamestnancov, nie staršie ako 3 mesiace,
• potvrdenie od zdravotných poisťovní, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na zdravotnom poistení 

svojich zamestnancov, nie staršie ako 3 mesiace,
• doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za rok, ktorý 

predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku,
• čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nie je v likvidácii, nepodal návrh na konkurz, neporušil zákaz 

nelegálneho zamestnávania, nemá iné nedoplatky voči štátnemu rozpočtu, nebolo mu doručené 
upovedomenie o začatí exekučného konania.

Poskytnutá dotácia sa môže využiť na stanovené aktivity, ku ktorým patria:

• marketing a propagácia (účasť na veľtrhoch, výstavách, tvorba webového sídla, tvorba loga organizácie, 
elektronický marketing, tvorba zľavových produktov ap.)

• činnosť turistického informačného centra zriadeného organizáciou okrem nákladov na mzdy a prevádzku,
• tvorba a prevádzka rezervačného systému,
• tvorba a podpora produktov cestovného ruchu,
• podpora aktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu,
• budovanie infraštruktúry cestovného ruchu okrem ubytovacích zariadení,
• zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík 

a prieskumov,
• zavedenie hodnotiaceho systému kvality služieb,
• vzdelávacie aktivity zamerané na skvalitnenie a rozvoj destinácie a cestovného ruchu v nej.

Dotáciu zo štátneho rozpočtu nie je možnú poskytnúť na:

• mzdy a prevádzkové náklady žiadateľa, splácanie úverov a úrokov z úverov, úrokov z omeškania, 
zmluvných pokút ap.

• úhrady záväzkov žiadateľa z predchádzajúcich rokov,
• refundácie výdavkov žiadateľa z predchádzajúcich rokov,
• plnenie záväzkov žiadateľa súvisiacich s príjmom z fondov a grantov Európskej únie a iných štátov.
• Dotácie schvaľuje minister do 31. mája príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola žiadosť doručená 

ministerstvu. Dotáciu poskytne ministerstvo do 30 pracovných dní od schválenia dotácie ministrom 
(Zákon č. 91/2010 Z.z., § 29 až § 31).

• V poslednom paragrafe zákona, § 32 sú uvedené záverečné ustanovenia, novely Zákona č. 91/2010 Z.z. 
a podpisy ústavných činiteľov.
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ZMENY ZÁKONA  Č. 91/2010 VYVOLANÉ POTREBAMI PRAXE

Zákon o podpore cestovného ruchu na Slovensku pred jeho prijatím pripomienkovali mnohé subjekty 
odbornej verejnosti z cestovného ruchu – cieľové miesta, odborové a profesijné zväzy, vysoké školy s katedrami 
cestovného ruchu ap. Hoci už pred prijatím bol zákon pripomienkovaný, v ďalšom období, ako je to uvedené 
vyššie musel byť až 5-krát zmenený. Pri uplatňovaní tohto zákona v praxi sa totižto postupom času odhalili 
niektoré nedostatky, ktoré sa mali vyriešiť jeho zmenami.

Najdôležitejšie zmeny, ku ktorým došlo v zákone, sa týkajú financovania činnosti organizácií cestovného ruchu. 
Podľa pôvodného znenia zákona (§ 28) sa financovanie organizácii cestovného ruchu malo uskutočňovať 
prostredníctvom garantovaných a negarantovaných zdrojov a členských príspevkov podnikateľských 
subjektov. Garantovanými zdrojmi boli dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré mal štát poskytnúť v rovnakej 
výške, ako boli členské príspevky obcí, vyšších územných celkov a oblastných  organizácií krajskej organizácii. 
Negarantovanými zdrojmi boli členské príspevky takých organizácií ako občianske združenia, registrované 
cirkvi, štátne inštitúcie, dobrovoľné príspevky podnikateľských a iných subjektov, príjmy z činnosti organizácie 
ap. V súčasnom platnom znení zákona sa už zdroje financovania organizácií nečlenia na garantované, 
negarantované a členské príspevky podnikateľských subjektov, ale na:

• členské príspevky,
• dotácie zo štátneho rozpočtu,
• dobrovoľné príspevky samosprávy, fyzických a právnických osôb,
• príjmy z činnosti ap.

V súčasnom znení zákona sa teda poskytnutie garancie na dotáciu už nevyskytuje a podľa § 29 odseku 4 
dotáciu na príslušný rozpočtový rok ministerstvo môže poskytnúť (Zákon č. 91/2010, § 29, ods. 4). Takisto 
došlo aj ku zmene výšky dotácie. V pôvodnom znení zákona z 3. 3. 2010 sa v § 29 ods. 4 píše, že dotácia na 
príslušný rok je rovnaká ako úhrn finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov od obce, vyššieho 
územného celku alebo oblastných organizácií za predchádzajúci rok. V súčasnom znení zákona oblastná 
organizácia môže získať dotáciu vo výške vybraných členských príspevkov od svojich členov, maximálne však 
90 % súhrnnej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí za predchádzajúci rok. Krajská organizácia môže 
v súčasnosti získať dotáciu vo výške členského príspevku vyššieho územného celku a jeho výška je ohraničená 
10 % vybranej dane za ubytovanie všetkých členských oblastných organizácií. 

Je evidentné, že tak naformulovaná výška dotácie, ako je to v súčasnom platnom znení zákona, znamená 
menej finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu. Túto skutočnosť môžeme vidieť z tabuľky 2. Ministerstvo 
v roku 2012 vždy pridelilo dotáciu, ktorá z dvoch možností (výška členských príspevkov alebo 90% dane za 
ubytovanie) vyšla štátny rozpočet menej. 

Tabuľka 2: Prehľad nárokov na štátnu dotáciu pre oblastné organizácie cestovného ruchu v roku 2012 (výber 
5 organizácií z 30).

Názov organizácie  Daň za ubytovanie
v roku 2011

 Členské príspevky od
1.1.-31.3. 2011

 Výška dotácie
v roku 2012 z dane % 90

Spiš 289,00 20 800,00 11 800,00 11 260,10 18
Región Vysoké Tatry 915,00 799 000,00 818  923,50 719 923,50 719

Košice Turizmus 638,00 264 154,91 157 154,91 157 174,20 238
Región Ban. Štiavnica 983,00 50 807,00 37 807,00 37 884,70 45

Región Liptov 598,00 337 595,00 337 838,20 303 838,20 303
Malá Fatra 097,00 177 429,30 153 429,30 153 387,30 159

Zdroj: http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=cestovnyruch/Legislativa/Priloha_3.pdf. 
(dostupné na internete 26.10.2017)

http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=cestovnyruch/Legislativa/Priloha_3.pdf
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V dôsledku týchto neskorších úprav dotácie (možnosť poskytnúť 90 % súhrnnej dane za ubytovanie) sa do 
§ 2 Vymedzenie niektorých pojmov vložilo aj vymedzenie prenocovania, ktoré sa v pôvodnom znení zákona 
vôbec nevyskytovalo.

Významná zmena súvisiaca s prenocovaniami návštevníkov v cieľových miestach cestovného ruchu sa objavila 
aj v § 14 Založenie oblastnej organizácie. V pôvodnom znení zákona totižto mohlo oblastnú organizáciu založiť 
najmenej 5 územne susediacich obcí zmluvou s podnikateľskými subjektami, resp. mestské časti v Bratislave 
a Košiciach, ak bol súhrn prenocovaní v členských obciach v predchádzajúcom období minimálne 50 000. 
Ukázalo sa to ako pomerne obmedzujúce kritérium, pretože v praxi sa stávalo, že ak vedľa seba susedí menej 
ako 5 obcí, a jednalo sa napr. o významné centrá rozvoja cestovného ruchu (kúpeľné mestá situované „na 
vidieku“ – Dudince, Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice,  Rajecké Teplice ap.) nemohli žiadať o dotáciu zo 
štátneho rozpočtu, jedine v takom prípade, ak by sa spojili s obcami, ktoré v cestovnom ruchu nehrajú žiadnu 
úlohu, ale ktoré s nimi susedia. To bolo pravdepodobne dôvodom, prečo sa § 14 zmenil a v poslednom znení 
zákona sa uvádza, že oblastnú organizáciu môže založiť aj menej ako 5 obcí, ak bol súhrnný počet prenocovaní 
v ubytovacích zariadeniach na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku najmenej 150 
000 (Zákon č. 91/2010 Z.z., § 14, ods. 1). Táto zmena umožnila vznik oblastných organizácií, ktoré v podstate 
pozostávajú len z 1 obce a podnikateľských subjektov na jej území (napr. oblastná organizácia Trenčianske 
Teplice, ktorú tvorí mesto a 6 podnikateľských subjektov, ktoré pôsobia na území mesta – kúpele, hotely 
ap.); týka sa to najmä kúpeľných miest. Pri týchto skutočnostiach si treba uvedomiť, že zákon o podpore 
cestovného ruchu na Slovensku podporuje v podstate len tie obce, na území ktorých sa už cestovný ruch 
rozvíja (podmienka 50 000 alebo 150 000 prenocovaní). Ak existujú obce, ktoré by chceli iba začať využívať svoj 
potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a nemajú vybudovanú infraštruktúru (najmä ubytovacie zariadenia) 
a nesusedia aspoň s 5 obcami, v ktorých sa už cestovný ruch v dostatočnej miere rozvíja (stanovený počet 
prenocovaní), podľa tohto zákona tieto obce nemôžu založiť oblastnú organizáciu cestovného ruchu 
a následne žiadať o podporu. Tento problém sa môže dotýkať najmä obcí, ktoré sa nachádzajú na vidieku  
a „široko-ďaleko“ nie je žiadne vhodné cieľové miesto cestovného ruchu, s ktorým by sa mohli spojiť a vytvoriť 
organizáciu. Ďalej je otázne, či by cieľové miesto, v ktorom sa rozvíja cestovný ruch a ktoré spĺňa podmienku 
počtu prenocovaní, bolo ochotné spojiť sa s obcami, v ktorých sa cestovný ruch doposiaľ nerozvíjal. Je to 
totižto problém delenia získaných financií medzi viaceré obce, ktorý by dominantnému cieľovému miestu 
nemusel vyhovovať.

Za ďalšiu významnú zmenu pôvodného znenia zákona z roku 2010 je možné považovať § 7a Rada agentúry, 
ktorý sa do posledného znenia zákona dostal pravdepodobne po pripomienkovaní zo strany univerzít, 
Združenia miest a obcí Slovenska, profesijných zväzov ap. Tieto subjekty zmenou paragrafu získali možnosť 
ovplyvňovať činnosť Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, pretože ich zástupcovia sa stali členmi Rady 
agentúry. 

Takisto nové bolo v zmene zákona z 19. 10. 2011 definovanie orgánov krajskej organizácie cestovného ruchu 
v § 11a, ktoré v pôvodnom znení zákona úplne chýbali a spomínali sa v ňom len orgány oblastnej organizácie 
cestovného ruchu.

Zaujímavá je zmena v definovaní a názve turistickej informačnej kancelárie. Termín turistická informačná 
kancelária sa totižto celé desaťročia bežne na Slovensku používal. V pôvodnom znení sa definícia turistickej 
informačnej kancelárie vôbec nevyskytovala, len sa explicitne v niektorých častiach vymenúvala. V neskorších 
zmenách zákona bol tento termín nahradený termínom turistické informačné centrum a v poslednom znení 
zákona je v § 24b uvedená aj definícia turistického informačného centra. Táto zmena sa objavila v novele 
zákona 415/2013 z 27. 11. 2013. Naviac, v pôvodnom znení zákona z 3. 3. 2010 v § 3 Pôsobnosť právnických 
osôb v cestovnom ruchu sa medzi osobami, ktoré majú vplyv na rozvoj cestovného ruchu v cieľových 
miestach turistická informačná kancelária/centrum vôbec nevyskytovala, čo bola skutočne chyba, pretože 
tieto kancelárie/centrá plnia mimoriadne dôležitú úlohu najmä pri prvom bezprostrednom priamom kontakte 
s návštevníkmi cieľových miest. Je jasné, že tento nedostatok bol v neskoršej zmene zákona odstránený na 
základe pripomienok odborníkov.    
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Ďalšiu pomerne významnú a pre prax dôležitú zmenu predstavuje doplnenie § 24 o úplne nový odsek 3,  
a § 24a, v ktorých sa rieši zánik oblastnej organizácie. V pôvodnom znení zákona z 3. 3. 2010 mohli oblastné 
organizácie zaniknúť len tak, ako krajské organizácie, a to s likvidáciou. Praktické skúsenosti však ukázali, že 
oblastné organizácie jednoducho môžu zaniknúť aj bez likvidácie, a to bežným splynutím alebo zlúčením. 
Krajské organizácie sa zlučovať ani splývať nemôžu, pretože sú najvyšším možným organizačným riešením 
v danom územnom celku.

Poslednou dôležitou zmenou zákona bola zmena v § 29 týkajúca sa činností, na ktoré je možné poskytnúť 
dotáciu. V pôvodnom znení sa tieto činnosti vôbec neuvádzali. V poslednom znení zákona v § 29 ods. 10 sa 
taxatívne vymenúva 9 oblastí činností, na ktoré je možné použiť dotáciu, a to napr.:

• marketing a propagácia (účasť na veľtrhoch, výstavách, tvorba webového sídla, tvorba loga organizácie, 
elektronický marketing, tvorba zľavových produktov ap.)

• činnosť turistického informačného centra zriadeného organizáciou okrem nákladov na mzdy a prevádzku,
• tvorba a prevádzka rezervačného systému ap. (detaily uvádzame v časti 2.1).

Ďalšie zmeny zákona, ktoré sa uskutočnili v nasledujúcich rokoch po prijatí zákona v roku 2010 už neboli také 
dôležité, boli to len jednoduché čiastkové zmeny názvov, termínov, rôzne spresnenia ap.

PRAKTICKÉ DOPADY ZÁKONA Č. 91/2010 NA CESTOVNÝ RUCH NA SLOVENSKU

V dôsledku uplatňovania tohto zákona vzniklo na Slovensku množstvo organizácií cestovného ruchu na 
krajskej aj oblastnej úrovni. V súčasnosti existuje na Slovensku 5 krajských organizácií cestovného ruchu a 36 
oblastných organizácií cestovného ruchu. Počty krajských aj oblastných organizácií sa menia, napr. z krajských 
organizácií cestovného ruchu vznikla naposledy v roku 2015 organizácia Trenčín región, z oblastných organizácií 
cestovného ruchu zanikli Jasná, Liptovský Ján Turizmus (v roku 2013 zanikli ako samostatné subjekty a stali sa 
súčasťou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov) a Spiš (v roku 2016 zanikla ako samostatný 
subjekt a stala sa súčasťou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj). 

Medzi 5 krajských organizácií patrí:

1. Turizmus regiónu Bratislava, ktorý bol založený 15. 2. 2012 a jeho členovia sú Bratislavský samosprávny 
kraj, Bratislavská organizácia cestovného ruchu a Región Senec;

2. Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, ktorá vznikla 5. 12. 2012 a jej členmi sú 
Vyšší územný celok Prešovský samosprávny kraj, Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín 
a Horný Šariš, Oblastná organizácia cestovného ruchu Vysoké Tatry – Podhorie, Oblastná organizácia 
cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, 
Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry – Spiš – Pieniny a Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Šariš – Bardejov;

3. Žilinský turistický kraj, ktorý vznikol 9. 3. 2012 a jeho členovia sú Žilinský samosprávny kraj, Oblastná 
organizácia cestovného ruchu Rajecká Dolina, Oblastná organizácia cestovného ruchu Klaster Orava, 
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov, Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá 
Fatra, Oblastná organizácia cestovného ruchu Organizácia cestovného ruchu  Kysuce a Oblastná 
organizácia cestovného ruchu Turiec – Kremnicko;

4. Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj, ktorá bola založená 10. 12. 2012 a jej členmi sú VÚC 
Košický samosprávny kraj, Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu, Oblastná organizácia 
cestovného ruchu Spiš, Košice – Turizmus a Slovenský Raj.

5. Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región, ktorá vznikla 29. 5. 2015 a jej členovia sú 
Trenčiansky samosprávny kraj, Región Horná Nitra – Bojnice, Región Horné Považie, Oblastná 
organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice a Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčín 
a okolie.  
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K 36 oblastným organizáciám cestovného ruchu, ktoré vznikli podľa Zákona č. 91/2010 Z.z. patrí napr. Región 
Vysoké Tatry, Severný Spiš – Pieniny, Košice Turizmus, Dudince, Nízke Tatry Juh, Trenčianske Teplice, Región 
Banská Štiavnica. Naposledy založenou oblastnou organizáciou cestovného ruchu je OOCR Tekov, ktorá 
vznikla 29. 6. 2017. Členmi týchto oblastných organizácií cestovného ruchu sú mestá, obce, už skôr založené 
združenia cestovného ruchu, klastre, fyzické a právnické osoby, ako napr.:

• Región Vysoké Tatry, ktorý vznikol 17. 1. 2012, má členov Mesto Vysoké Tatry, Mesto Poprad, Obec Štrba, 
Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry, Tatry Mountain Resorts, a.s., Aquapark Poprad, s.r.o.,

• Severný Spiš – Pieniny, ktorý vznikol 6. 2. 2012, má členov mesto Stará Ľubovňa, obec Chmeľnica, obec 
Nová Ľubovňa, obec Hniezdne, obec Vyšné Ružbachy, obec Lechnica, obec Lesnica, obec Litmanová, 
spoločnosť BGV, s.r.o., Chata Pieniny, s.r.o., Pieniny resort, s.r.o., Ľubovnianske múzeum – hrad, Kúpele 
Vyšné Ružbachy, a.s., DJK, s.r.o., GURMEN, s.r.o., Norbert Frank – Euroinf Tatry – Salaš u Franka.

K najväčším oblastným organizáciám cestovného ruchu z hľadiska počtu členov patrí napr. OOCR Košický 
Turizmus (51 členov), OOCR Záhorie (44 členov). K najmenším oblastným organizáciám cestovného ruchu 
patrí napr. OOCR „Šariš“ – Bardejov (5 členov), OOCR Región Vysoké Tatry (6 členov).

Štátne dotácie na aktivity súvisiace s rozvojom cestovného ruchu v destináciách sa prideľujú od roku 2012. 
Čerpanie dotácií uvádzame v tabuľke 3.

Tabuľka 3: Čerpanie dotácií zo štátneho rozpočtu v rokoch 2012 až 2016

Organizácie CR/Rok
Oblastné Krajské Spolu

Počet Suma (Euro) Počet Suma (Euro) Počet Suma (Euro)
2012 29 2 962 060,64 2 319 242,00 31 3 281 302,64
2013 30 3 061 817,61 2 330 935,12 32 3 392 752,73
2014 29 3 220 865,37 4 486 724,09 33 3 707 589,46
2015 31 3 778 272,44 4 549 369,41 35 4 327 641,85
2016 31 3 781 641,08 4 570 618,00 35 4 352 259,08

Zdroj: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=119764 (dostupné na internete 26. 10. 2017)
 
Ako vidieť z tabuľky 3, počet oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu, ktoré získali štátnu dotáciu 
na podporu rozvoja cestovného ruchu,  sa v sledovanom období postupne zvyšoval. V roku 2012 dotáciu 
dostalo 29 oblastných a 2 krajské organizácie (Turizmus regiónu Bratislava, Žilinský turistický kraj) cestovného 
ruchu. V ďalšom roku to už bolo 30 oblastných a stále 2 krajské organizácie cestovného ruchu. Až v roku 
2014 pribudli ďalšie 2 krajské organizácie, ktoré získali dotácie zo štátneho rozpočtu, a to Krajské organizácie 
cestovného ruchu Košický kraj a Severovýchod Slovenska (pozn. Prešovský kraj). V rokoch 2015 a 2016 počty 
oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu, ktoré čerpali dotácie zo štátneho rozpočtu zostali 
rovnaké, ale objem dotácií sa zvyšoval.

V roku 2012 získalo 29 oblastných organizácií na financovanie svojej činnosti  2 962 060,64 Eur dotácií,  
2 krajské organizácie získali od štátu 319 242,00 Euro, štát spolu vynaložil na financovanie rozvoja cestovného 
ruchu v cieľových miestach 3 281 302,64 Euro. V poslednom sledovanom roku, a to v roku 2016 získalo 31 
oblastných organizácií cestovného ruchu 3 781 641,08 Euro, čo je 1,28-krát viac ako v prvom roku. 4 krajské 
organizácie cestovného ruchu získali v roku 2016 zo štátneho rozpočtu 570 618,00 Euro, čo je  1,79-krát viac 
ako v roku 2012, aj keď treba zobrať do úvahy zmenu počtu krajských organizácií z 2 na 4. 

Najviac dotácií zo štátneho rozpočtu na financovanie aktivít súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu 
dostávajú z oblastných organizácií cestovného ruchu tradične organizácia Región Vysoké Tatry, Región Liptov 
a Bratislavská organizácia cestovného ruchu, z krajských organizácií cestovného ruchu je to Turizmus regiónu 
Bratislava. Najmenej dotácií zo štátneho rozpočtu z oblastných organizácií získava Región Horná Nitra – Bojnice 
a Región Gron (dotácie čerpá od roku 2015), z krajských organizácií najmenej dotácií dostáva organizácia 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=119764
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Košice región Turizmus, ktorý čerpá dotácie od roku 2014.  Čerpanie dotácií týchto vybraných organizácií 
cestovného ruchu uvádzame v tabuľke 4.

Tabuľka 4: Čerpanie dotácií vybraných organizácií cestovného ruchu v období rokov 2012 až 2016
Názov organizácie/Rok 2012 2013 2014 2015 2016
Oblastné organizácie CR
OOCR Región Vysoké Tatry 719923,50 767068,31 767068,31 846275,57 857000,00
OOCR Región Liptov 303838,20 337595,00 718597,15 767648,00 800793,00
Bratislavská organizácia CR 394806,00 394806,00 397486,00 552800,00 714000,00
OOCR Horná Nitra-Bojnice 5003,66 5003,66 6173,66 9066,00 8861,00
OOCR Gron - - - 9621,46 8055,97
Krajské organizácie CR
KOCR Turizmus regiónu Bratislava 252108,20 254000,00 254000,00 260000,00 280000,00
KOCR Košice región Turizmus - - 34749,10 49369,41 50618,00

Zdroj: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=119764 (dostupné na internete 26. 10. 2017)

ZÁVER
Slovensko patrí ku krajinám, ktoré majú významný prírodný a antropogénny potenciál pre rozvoj cestovného 
ruchu. Napriek tejto skutočnosti na Slovensku nedochádza k želanému stupňu rozvoja cestovného ruchu, 
ktorý by pre národné hospodárstvo prinášal významné rozvojové impulzy. Problémy rozvoja cestovného ruchu 
na Slovensku sa orgány štátnej moci rozhodli riešiť systémovým opatrením a tak 3. 3. 2010 prijala Národná 
rada SR Zákon č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu, ktorý bol nevyhnutnou súčasťou vytvorenia 
systému riadenia cestovného ruchu na Slovensku, o ktorom sa už celé desaťročia hovorilo, ale nikdy sa 
nepristúpilo k systémovému riešeniu tohto problému. Na základe tohto zákona sa umožnilo efektívnejšie 
riadenie cestovného ruchu na Slovensku (Šebová, 2014, str. 1). Zákon v podstate upravil organizovanie 
cestovného ruchu v cieľových miestach a jeho financovanie. Na základe tohto zákona mohli začať vznikať 
oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu, ktoré môžu žiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na 
financovanie svojich činností. Do platnosti tohto zákona na Slovensku už síce existovali rôzne združenia 
cestovného ruchu, klastre ap., ktorých cieľom bol rozvoj cestovného ruchu na území, v ktorom pôsobili, ale 
tieto združenia museli financovať svoju činnosť z iných prostriedkov, než je štátny rozpočet. V rámci nových 
podmienok, ktoré boli vytvorené na základe zákona sa už existujúce združenia, klastre ap. mohli včleniť do 
nových oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu, ktoré svoju činnosť môžu financovať už aj zo 
štátnych dotácií. Zákon č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu sa zdá byť vhodným nástrojom, ktorý 
by mohol napomôcť rozvoju cestovného ruchu na Slovensku a v konečnom dôsledku prispieť k tomu, aby 
sa cestovný ruch mohol stať významnejším tvorcom HDP, zamestnanosti ap., než je tomu v súčasnosti 
Tento zákon predstavuje legislatívnu normu, ktorou by sa mohli inšpirovať aj orgány zodpovedné za rozvoj 
cestovného ruchu v Českej republike a prijatím podobného zákona by mohli systémovo vyriešiť financovanie 
rozvoja cestovného ruchu v destináciách.

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=119764
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ABSTRACT

The article provides an overview of tourism 
legislation in Slovakia, proposes a system of law 
whose tourism is the unifying element (as well as 
its forms and services). The author comment on 
the question of whether in the future it may be 
a new legal sector, as it seems that some signs of 
such a forming process appear in Slovakia and the 
Czech Republic.

Keywords: Tourism. System of Legislation. Area of 
Law. Public and Private Law.

K SYSTÉMU SLOVENSKÉ 
PRÁVNÍ ÚPRAVY 

CESTOVNÍHO RUCHU

ON THE SYSTEM OF THE 
SLOVAK LEGISLATION ON 
TOURISM

Marián Lukáč

ABSTRAKT

Článek přináší přehled právní úpravy cestovního 
ruchu na Slovensku, navrhuje systematiku právních 
předpisů, jejichž sjednocujícím prvkem je cestovní 
ruch jako předmět právní úpravy (jakož i jeho formy 
a služby). Autor se v příspěvku zamýšlí nad otázkou, 
zdali se potenciálně v budoucnu může jednat  
o nové právní odvětví, protože, jak se zdá, již se 
na Slovensku i v České republice objevují některé 
náznaky zahájení takovéhoto formujícího procesu.

Klíčová slova: Cestovní ruch. Systém práva. Právní 
odvětví. Právo veřejné a soukromé.
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ÚVOD
Štátna politika cestovného ruchu má hlboké korene siahajúce ešte do čias rakúskej monarchie. Po vzniku ČSR 
sa koncentrovala na rozvoj infraštruktúry („cudzinecká starostlivosť“), propagáciu v zahraničí a i na vlastné 
štátne podnikanie v odvetví (napr. účasť na založení a prevádzke národnej cestovnej a dopravnej kancelárie, 
štátne kúpeľníctvo – najmä na Slovensku). Už začiatkom 30. rokov minulého storočia slovenský odborník 
Viliam Paulíny navrhoval zriadenie špeciálneho ministerstva pre turistiku a cudzinecký ruch (Štemberk, 2009). 
Počas existencie vojnovej Slovenskej republiky bol prvýkrát prijatý zákon o cestovnom ruchu č. 143/1939 
Sl. z.  Po roku 1948 štátne orgány podriadili záujem o rozvoj cestovného ruchu dobovým geopolitickým 
reáliám. V Slovenskej republike od 90. rokov 20. storočia prešla kompetencia kreovania strategických 
a koncepčných rozvojových dokumentov na viaceré ministerstvá (postupne ministerstvá hospodárstva, 
potom kultúry a cestovného ruchu a nakoniec s účinnosťou od 1. novembra 2010 na ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja, dnes ministerstvo dopravy a výstavby). Od začiatku nového storočia začal 
parlament prijímať postupne jednotlivé predpisy, ktoré dnes predstavujú právnu úpravu cestovného ruchu. 
V tomto procese bola jednak  zohľadnená požiadavka právnej konvergencie v súvislosti s blížiacim sa vstupom 
Slovenskej republiky do Európskej únie, ale určite tiež niektoré negatívne následky búrlivého rozmachu 
podnikania v cestovnom ruchu v 90. rokoch minulého storočia, ktoré pociťoval v prvom rade spotrebiteľ. 

ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA
Právo v cestovnom ruchu nie je právnym odvetvím, je to v podstate účelový konglomerát noriem verejného 
i súkromného práva, čo však v zásade nebráni, aby niekedy v budúcnosti (až narastie rozsah právnej úpravy 
a problematike sa bude venovať špecializované odborné pracovisko na akademickej pôde) sa ako právne 
odvetvie konštituoval – obdobným vývojom prešla v minulosti napríklad problematika ochrany životného 
prostredia. 

CÍL A METODIKA PRÁCE
V príspevku charakterizujeme súčasný stav, ku ktorému dospel vývoj právnej úpravy cestovného ruchu na 
Slovensku. Zdá sa, že smeruje od pôvodnej absencie právnej regulácie nakoniec ku konštituovaniu samostatného 
právneho odvetvia, hoci aj ak nie z pohľadu právnej teórie, tak určite z praktického a pedagogického hľadiska. 
Ako podklad pre vypracovanie analýzy právnej úpravy boli využité právne predpisy platné na území Slovenskej 
republiky, priblížené v nasledujúcom texte, s dôrazom na to, aby na základe navrhovanej systematiky bolo 
prípadne možné uvažovať o autonomizácii tohoto úseku práva.  

VÝSLEDKY A DISKUSE
Rozhodujúcim impulzom pre vznik právnej úpravy cestovného ruchu na Slovensku bola európska smernica 
z 13. júna 1990 č. 90/314/EHS, ktorej vzorom bolo, ešte o desaťročie staršie, nemecké riešenie problematiky. 
V Českej republike viedol súvisiaci implementačný proces k prijatiu zákona č. 159/1999 Sb. o niektorých 
podmienkach podnikania v oblasti cestovného ruchu. Na Slovensku bol o niečo neskôr prijatý z rovnakého 
podnetu a na rovnakých zásadách zákon o zájazdoch a podmienkach podnikania cestovných kancelárií 
a cestovných agentúr č. 281/2001 Z. z. Podobne ako v Českej republike priniesol do občianskeho práva 
nový zmluvný typ (na Slovensku nazvaný zmluva o obstaraní zájazdu) a úplne vyňal problematiku rozsahu 
živnostenského oprávnenia hlavných živností v cestovnom ruchu z pôsobnosti živnostenského zákona.  

Právo cestovného ruchu z hľadiska jeho povahy možno zaradiť k príbuzným právnym odvetviam, ktorými sú 
pracovné právo a občianske spotrebiteľské právo. Ovláda ich  spoločná zásada rovnosti a ochrany slabšej strany 
v súkromnom práve a takisto spoločná metóda právnej regulácie spočívajúca v syntéze občianskoprávnej  
a administratívnoprávnej regulácie.
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Pracovné právo vzniklo z potreby ochrany zamestnanca pred kapitálom, jednou z jeho dominujúcich funkcií 
zostáva naďalej funkcia ochranná. Podobným charakterovým rysom je, že aj keď pracovné právo býva z hľadiska 
systému práva zaradzované do súkromného práva, z hľadiska subjektov  nie je pre pracovné právo typická 
rovnosť účastníkov právnych vzťahov, ktorá je inak pre súkromné právo charakteristická (Thurzová, 2013). 
Nerovnocennosť postavenia účastníkov právnych vzťahov založených zmluvou o obstaraní zájazdu nespočíva 
samozrejme ako v prípade pracovného práva v osobnej závislosti, ale v neekvivalentnom ekonomickom 
postavení. 

Zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr  
a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov patrí do skupiny špeciálnych 
právnych predpisov, ktoré sa zaoberajú úpravou práv a povinností určitej kategórie spotrebiteľa. Tým 
je v tomto prípade objednávateľ zájazdu (Drgoncová, 2007). Spoločným základom inak roztrieštenej 
úpravy spotrebiteľského práva, ktoré sa ešte stále len sceľuje do podoby právneho odvetvia je  Občiansky  
zákonník, konkrétne §§ 52 – 60 upravujúce spotrebiteľské zmluvy. Zmluva o obstaraní zájazdu je prípadom 
spotrebiteľskej zmluvy, čo znamená v prvom rade, že nesmie obsahovať tzv. neprijateľné podmienky, čiže 
ustanovenia, ktoré podľa § 53 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.) spôsobujú značnú nerovnováhu 
v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Podobne, ako u ďalších predpisov 
spotrebiteľského práva, aj v prípade základného zmluvného typu v cestovnom ruchu dominuje kogentná 
právna úprava, pre súkromnoprávne vzťahy inak netypická. 

Ak by sa právo cestovného ruchu konštituovalo v budúcnosti ako právne odvetvie, bolo by to možné vďaka 
tomu, že už dnes je: 

1, cestovné právo, právo cestovného ruchu, právo v cestovnom ruchu  viac než len špecifický úsek práva 
ochrany spotrebiteľa, pretože
2, jeho súčasťou je právna regulácia ako nástroj štátnej politiky cestovného ruchu (hospodárskeho rastu, 
zamestnanosti, regionálneho rozvoja)
3, má živnostenské a obchodnoprávne súvislosti
4, jeho komplexnosť dopĺňa súvisiaca právna úprava služieb cestovného ruchu (ubytovanie, stravovanie, 
doprava) a regulácia špecifických odvetví či foriem cestovného ruchu (napr. kúpeľníctvo, vitikultúra, montánny 
turizmus atď. ) 

Právo cestovného ruchu má zmiešaný charakter. Časť, ktorú zaraďujeme pre teoretickú rovnosť subjektov 
(objednávateľ – cestovná kancelária) do práva súkromného, vykazuje pre  túto časť právneho poriadku 
netypické charakteristické prvky – akou je napríklad vysoký podiel kogentnej právnej úpravy. Ďalšou súčasťou 
práva cestovného ruchu sú predpisy verejnoprávnej povahy. Systém práva v cestovnom ruchu je možné 
vymedziť nasledovne do štyroch celkov:

A, Súkromné právo – niektoré zmluvné typy obsiahnuté v Občianskom a Obchodnom zákonníku
B, Súkromné právo – zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane  spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb 
cestovného ruchu
C, Verejné právo (živnostenské) – zákon o zájazdoch a podmienkach podnikania cestovných kancelárií 
a cestovných agentúr č. 281/2001 Z. z.
D, Verejné právo (administratívne) - zákon o podpore cestovného ruchu č. 91/2010 Z. z.; 

V Občianskom zákonníku je základným zmluvným typom zmluva o obstaraní zájazdu obsiahnutá v jeho §§ 
741a - 741k. V jej prípade ide väčšinou o kogentnú právnu úpravu, čo v praxi vedie v procese uzatvárania 
zmluvy k redukcii na označenie zmluvných strán a určenie ceny zájazdu. Zmluvy o obstaraní zájazdu, ktoré sú 
súčasťou katalógov cestovných kancelárii, bývajú spravidla len o málo viac než doslovné prevzatie zákonnej 
právnej úpravy. Je to samozrejme dané aj tým, že, ako bolo spomenuté vyššie, jedná sa o spotrebiteľské 
zmluvy. Zo zaisťovacích prostriedkov občianskoprávnych vzťahov zmluva podrobne upravuje v cestovnom 
ruchu hlavný druh – zmluvnú pokutu. Právna zodpovednosť cestovnej kancelárie za škodu je koncipovaná 
ako prípad objektívnej zodpovednosti, aj keď právna úprava obsahuje určité nejasnosti (operuje napríklad 
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s pojmom zavinenie na strane cestovnej kancelárie). Objektívnou zodpovednosťou je aj zodpovednosť za vady 
čiže chybne poskytnuté služby zájazdu. Občiansky zákonník na inom mieste upravuje tiež osobitné prípady 
právnej zodpovednosti, pri ktorých sa nevyžaduje nielen zavinenie, ale ani protiprávny úkon (zodpovednosť za 
škodu na vnesených veciach, zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla pri prevádzke dopravných prostriedkov). 
Z iných zmluvných typov často sa vyskytujúcich v praxi cestovného ruchu je v Občianskom zákonníku v §§ 
788 – 828 upravená poistná zmluva, špeciálnym variantom ktorej je cestovné poistenie a poistenie cestovnej 
kancelárie pre prípad úpadku. Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Zb.) obsahuje ustanovenia týkajúce sa 
cestovného šeku (§ 720) či bankovej záruky (§§ 313 – 322), ktoré sú však už obsolentné, resp. využívajú sa 
menej.

Zákon o ochrane  spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu upravuje zvláštny, zo 
Západnej Európy importovaný právny inštitút – timeshare, dosiaľ na Slovensku málo využívaný. Právna 
úprava patrí do súkromného práva, konkrétne v zásade do práva občianskeho. Vzhľadom na jeho špecifický 
charakter však zmluvy, ktorých predmet súvisí s timeshare, neboli zaradené do Občianskeho zákonníku, ale 
upravuje ich samostatný zákon. 

Timeshare môžeme definovať ako právo stráviť za odplatu určitú dobu (obvykle až niekoľko týždňov do roka) 
v rekreačnom zariadení (apartmánovom dome), v konkrétne určenom časovom intervale v priebehu roku. 
Predávajúci rozloží užívanie nehnuteľnosti medzi niekoľkých spotrebiteľov, ktorí ju zdieľajú spolu s ostatnými 
spotrebiteľmi v priebehu roka, bez toho, aby boli zaťažovaní záležitosťami obvykle spojenými s vlastníctvom 
nehnuteľnej veci. Spotrebitelia platia predávajúcemu cenu za užívanie veci spoločne s poplatkom za údržbu, 
opravy a úpravy nehnuteľnosti. Časový interval užívania nehnuteľnosti je možné meniť vďaka účasti vo 
výmennom systéme.

Inštitút sa nachádza v rámci Občianskeho práva na rozhraní práv vecných (absolútnych) a práv záväzkových 
(relatívnych). Jedná sa o získanie absolútneho práva – vlastníctva, avšak len na určité časové obdobie, čím 
sa jeho absolútna povaha stráca. Na druhej strane je timeshare  blízky nájomnej resp. podnájomnej zmluve 
(Petráš, 2013). 

Zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch a podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr 
č. 281/2001 Z. z. a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, priniesol spolu 
so zmluvou o obstaraní zájazdu, aj špeciálny predpis cestovného ruchu, ktorý zadefinoval pojem „zájazd“ 
a komplexne vyriešil otázku rozsahu živnostenského oprávnenia cestovných kancelárií a cestovných agentúr. 
Zákon tiež priniesol právnu úpravu dôležitého inštitútu, ktorým je poistenie cestovnej kancelárie pre prípad 
úpadku.  

Pre cestovný ruch má nemenný význam obchodné právo, najmä čo sa týka spoločného podnikania  
a obchodných spoločností. Obchodný zákonník sa však tiež subsidiárne uplatní ako lex generalis pri riešení 
tých otázok súvisiacich so zrušením a zánikom krajskej organizácie cestovného ruchu, ktoré nereguluje 
špeciálna právna norma – zákon o podpore cestovného ruchu. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že 
Obchodný zákonník bol inšpiráciou pre riešenie aj ďalších otázok súvisiacich so vznikom nových právnických 
osôb (krajská a oblastná organizácia cestovného ruchu) napr. týkajúcich sa ich organizačnej štruktúry. To sa 
samozrejme premietlo do prevzatia terminológie obchodného práva, konkrétne z tej časti, ktorá upravuje 
obchodné spoločnosti.

Rozhodujúcou skutočnosťou pre výkon podnikateľskej činnosti je rozsah živnostenského oprávnenia 
a z tohto hľadiska stratil Živnostenský zákon č. 455/1991 Zb. praktický význam. Nezmenený význam má však 
Živnostenský zákon pre riešenie otázky vzniku živnostenského oprávnenia. V prípade živnosti v cestovnom 
ruchu (cestovná kancelária, cestovná agentúra, sprievodca v cestovnom ruchu a horský sprievodca) sa jedná 
o ohlasovacie viazané živnosti, obsiahnuté v prílohe č. 2 zákona. Vznik živnostenského oprávnenia podmieňujú 
rôznymi kombináciami stupňa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe (Fiala, J. a kol., 1991), resp. dosiahnutím 
požadovanej kvalifikácie v príslušnej akreditovanej ustanovizni. Pozoruhodný je divergentný vývoj ohľadom 
cestovných kancelárií, ku ktorému došlo v ostatných rokoch na Slovensku a v Českej republike. Od 1. 6. 
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2010 boli v SR zrušené koncesované živnosti, takže je do budúcna vylúčená možnosť, ktorá sa realizovala 
v ČR, kde boli cestovné kancelárie preradené z kategórie ohlasovacích živností medzi živnosti koncesované, 
nepochybne v záujme prehĺbenia právnych záruk za riadne a odborné vedenie živnosti. 

Podpora cestovného ruchu je v zákone č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu (§ 2 písm. a,) definovaná 
ako „aktivity smerujúce k zvýšeniu počtu domácich a zahraničných návštevníkov, predĺženiu ich pobytu na 
území Slovenskej republiky a zvýšeniu ich prínosu pre hospodárstvo.“ Pokusy o kalkuláciu tejto podpory 
neprešli zatiaľ úvodnými štádiami legislatívneho procesu, o čom ešte bude zmienka. V záujme rozvoja 
cestovného ruchu zákon zaviedol nové, špecializované právnické osoby – krajskú a oblastnú organizáciu 
cestovného ruchu. K ich hlavným povinnostiam patrí príprava koncepčných dokumentov (koncepcie rozvoja, 
ročné plány aktivít, monitorovacie správy).  Úlohou štátu zostáva formulovať štátnu politiku cestovného ruchu 
a súvisiace rozvojové stratégie, ako aj poskytovať pomoc, podporu a stimuly v podobe finančných dotácií. 
Zákon tiež vymedzil v záujme rozvoja cestovného ruchu pôsobnosť vyšších územných celkov, obcí, Slovenskej 
agentúry pre cestovný ruch a turistických informačných centier. 

Zákon bol od roku 2010 novelizovaný päťkrát, z toho boli dve rozsiahlejšie novelizácie zákona a v jednom 
prípade sa novelou odložila účinnosť zákona. Novela napríklad menila príslušnosť ministerstiev, precizovala 
proces vzniku a zániku organizácií cestovného ruchu, atď.  V roku 2014 zaviedla Turistické informačné centrá, 
vtedy bola zároveň ustanovená Rada agentúry (Slovenskej agentúry pre cestovný ruch) ako poradný orgán 
ministra. Zmenilo sa aj samotné postavenie agentúry, z ekonomických dôvodov bola od 1. 1. 2017 včlenená 
do organizačnej štruktúry ministerstva. 

V súvislosti s novelou z roku 2013 je možné spomenúť ako zaujímavosť pokus o nasmerovanie finančnej 
podpory určitému konkrétnemu segmentu podnikateľského sektora. Súčasťou novely zákona o podpore 
cestovného ruchu mala byť dotácia vo výške 35 € na každého hosťa (v celkovom objeme až do 2 mil. € ročne) 
pre organizácie, ktoré by prilákali na Slovensko návštevníkov spoza schengenského priestoru a ubytovali ich 
aspoň na päť nocí. Opozícia v rozprave upozornila, že by sa jednalo len o odmenu pre podnikateľov, ktorí 
už majú na takúto klientelu vybudované kontakty (ruská klientela vo Vysokých Tatrách, príslušníci štátov 
okolo Perzského zálivu v kúpeľoch Piešťany atď.). V pozmeňujúcom návrhu nakoniec predkladateľ zmienku 
o dotácii vypustil (Pravda, 27. 11. 2013). 

Zabezpečenie finančných prostriedkov pre realizáciu rozvojových úloh má právny základ v inom zákone, 
a tým je  zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. Konkrétne v jeho §§ 37 – 43 je upravená daň za ubytovanie. Jej výška je v jednotlivých 
mestách a obciach rôzna (napríklad v Košiciach jej výber zabezpečuje mestu príjem vo výške 400 tis. – 500 tis. 
€ ročne). Z tejto sumy dáva správca dane určitú časť ako členský príspevok miestnej oblastnej organizácii 
cestovného ruchu. Štátny príspevok (na ktorý nie je právny nárok)  sa potom podľa § 29 od. 4 písm. a, zákona 
o podpore cestovného ruchu rovná súhrnnej hodnote „vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie 
v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie oblastnej 
organizácii je ohraničená 90 % súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí 
oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku.“ U dotácie určenej 
krajskej organizácii je limitom 10 % z vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastných 
organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie. 

Medzi právnické osoby činné v cestovnom ruchu patrí Slovenská agentúra pre cestovný ruch založená ako 
štátna príspevková organizácia špecializovaná na marketing a štátnu propagáciu cestovného ruchu vo vzťahu 
k zahraničiu, medzinárodným organizáciám a profesijným zväzom. Agentúra je dnes už, ako bolo uvedené 
vyššie, súčasťou štruktúr Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.  Úspory, ktoré sa takto 
dosiahli sú reinvestované do propagácie Slovenska v zahraničí (Pravda, 23. 11. 2016). 
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Niektoré neziskové organizácie zakladané podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách 
poskytujúcich všeobecne prospešné služby majú čo do činenia s cestovným ruchom, pretože podľa § 
2 od. 2 tohto zákona patria medzi všeobecne prospešné služby, ktoré tieto právnické osoby poskytujú aj 
„tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt“ alebo „služby na podporu 
regionálneho rozvoja a zamestnanosti“.

Dosahovať spoločné ciele aj v záujme cestovného ruchu umožňujú rôzne formy združovania. Frekventovane 
je využívaná právna forma záujmového združenia právnických osôb, upraveného v §§ 20f až 20j Občianskeho 
zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.), a to  najmä profesijnými zväzmi, ktorých sú v oblasti cestovného ruchu 
desiatky. Jedným z nich je napríklad  dobrovoľné, nezávislé združenie cestovných kancelárií, cestovných 
agentúr a ďalších firiem a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú cestovným ruchom – Slovenská asociácia cestovných 
kancelárií a cestovných agentúr, ktorej cieľom je podporovať činnosť a profesionálnu prestíž jej členov. 

Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov  je základnou právnou formou 
združovania v prípade kultúrnych ciest, geoparkov, turistických mikroregiónov alebo napr. hnutia za obnovu 
slovenských hradov, ktoré sa rozvíja v posledných desiatich rokoch.  

Súčasťou právnej problematiky cestovného ruchu je právna úprava služieb, ktorých poskytovanie je 
pre cestovný ruch zásadné. Svoju reguláciu má cestná, železničná,  letecká, riečna a námorná doprava, 
lanovky a lanové dráhy. Poskytovania ubytovacích služieb sa týkajú vyhlášky č. 277/2008 Z. z. Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich 
zaraďovaní do kategórií a tried a  Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o požiadavkách na vnútorné 
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Čo sa 
týka poskytovania stravovacích služieb, bez nároku na úplnosť môžeme aspoň spomenúť zákon č. 272/1994 
Z. z. o ochrane zdravia ľudí a zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 
spotrebiteľa.

Právna úprava cestovného ruchu je veľmi rôznorodá a zasahuje do mnohých problémov. „Množstvo 
právnych predpisov je veľmi vysoké a hlavne ide o pozoruhodne rozmanité problémy“ (Petráš, 2013, s. 
171). Vymenovanie rôznych foriem cestovného ruchu a s cestovným ruchom súvisiacich oblasti verejného 
života s vlastnou právnou reguláciou je len limitou, ktorá ani nemôže dosiahnuť stav vyčerpávajúcej 
úplnosti. S cestovným ruchom súvisia pre ilustráciu kúpeľníctvo, pamiatková starostlivosť, ochrana životného 
prostredia, vitikultúra, montánny turizmus a geoturizmus a iste by sme mohli pokračovať ďalej.  

Záverom si dovolíme malú lingvistickú odbočku. Na Slovensku sa cestovný ruch a turizmus (angl. tourism) 
bežne považujú za synonymá a prenikli ako také aj do legislatívy (napr. od roku 2014 na Slovensku máme 
Turistické informačné centrá, o ktorých iste nikto nepredpokladá, že sú výhradne určené pre vyznávačov 
aktívneho odpočinku spočívajúcom v športovom vyžití prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode). Podľa 
názoru Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV však správne v takomto vzťahu sú slová turizmus a turistika 
(angl. hiking).  Aj turistika má svoju právnu reguláciu, ktorá vyplýva zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny. Donedávna zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových 
podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov definoval v § 1 od. 2 turistické 
podujatie ako podujatie s počtom viac ako 500 účastníkov, ak sa organizovalo na vyznačených turistických 
chodníkoch a iných na turistiku určených, verejnosti prístupných priestranstvách a ak išlo o celodenné alebo 
viacdenné putovanie cez územie obce alebo cez územie viacerých obcí. Zákon upravoval v súvislosti s takouto 
akciou oprávnenia usporiadateľa, povinnosti účastníka, definoval úlohu obcí a Policajného zboru. Zákon 
bol zrušený zákonom č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2016.

Možnosť povýšiť právo cestovného ruchu na právne odvetvie je otázkou vhodnou pre nezaujaté posúdenie. 
Bolo by v prvom rade potrebné zhodnotiť opodstatnenosť takéhoto kroku a jeho zosúladenie s právnou 
teóriou. Za argument proti nemožno považovať absenciu kódexu či jeho zmiešaný charakter (právo súkromné 
i verejné), pretože týmto sa vyznačujú i etablované právne odvetvia (napr. pracovné právo). Za argument 
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v prospech takéhoto riešenia môžeme považovať niekoľko skutočností: praktickosť (nielen z hľadiska praxe 
cestovného ruchu, ale i z pedagogických dôvodov matéria vhodne zjednotená do jedného celku) a faktickosť 
(stále častejšie sa objavujú učebnice či príručky cestovného práva).  Publikácií v podobe rozsiahlych syntéz  
v posledných rokoch pribúda.1 

V neposlednom rade treba spomenúť fakt, že právna úprava má svoj predmet ako integrujúci prvok a tým je 
cestovný ruch. Snaha vytvoriť z konglomerátu právnych predpisov autonómnu jednotku sa môže i tak zdať 
účelové. Na jednej strane sa predsa jedná o korelatívne práva a povinnosti súkromnoprávnych subjektov a na 
druhej strane o právne normy ako legislatívny nástroj štátu pre rozvoj určitého hospodárskeho odvetvia. 
Treba však povedať, že aj spomínané pracovné právo má takúto dvojitú tvár – predmetom jeho právnej 
úpravy sú jednak individuálne pracovnoprávne vzťahy, ale i štátna politika zamestnanosti. „Historicky sa 
utvárajúci „systém“ právnej vedy sa častokrát odchyľuje od systému aký by sa inštaloval pri dôslednom 
dodržaní formálne logických hľadísk klasifikácie. Jednotlivé odvetvia sa vyčleňovali postupne – za rozdielnych 
spoločenských podmienok. Ide skutočne o komplex, ktorý by plne neobstál pri striktnej logickej analýze, 
pretože v ňom nie je právo (resp. právna veda) roztriedené dôsledne podľa jednotného kritéria a jednotlivé 
odvetvia nie sú navzájom disjunktné. O to skutočnejšie je však pôsobenie tohto „historického systému“ 
v právnickom a spoločenskom živote ... „ (Veverka,  Čapek, Boguszak, 1996, s. 176).

ZÁVĚR
Snahou štátu je zabezpečiť riadne a náležité podnikanie v cestovnom ruchu a súčasne i samotný jeho 
rozvoj, vnímaného ako  jedného z kľúčových pre hospodársku bilanciu štátu a rozvoj jeho regiónov. „Otázka 
„uznania“ nejakého odvetvia na základe toho či onoho kritéria logického triedenia býva v teórii predmetom 
vleklých diskusií a sporov. Za nimi však figurujú také alebo onaké reálne spoločenské záujmy, ktoré sa 
väčšinou presadzujú koniec koncov aj bez ohľadu na logickú čistotu rozčlenenia právnej vedy.“ (Veverka,  
Čapek, Boguszak, 1996, s. 177). V tejto situácii sa môže ukázať ako rozhodujúci ďalší pojmový znak právneho 
odvetvia – jeho akceptácia ako takého odbornou verejnosťou. 

1 Petráš: Právo a cestovní ruch. Univerzita J. A. Komenského. Praha 2013; Jurčová, Dobrovodský a kol. Právo cestovného ruchu. 
C. H. Beck. Praha 2014; Havlíčková, Králová: Cestovní právo. C. H. Beck. Praha 2015
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ABSTRACT

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament 
and of the Council of 27 April 2016 on the protection 
of natural persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of such 
data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data 
Protection Regulation) (the Regulation) effective of May 
2018 applies to all tour operators. Managers of tour 
operators need to become reasonably familiar with this 
new complex legislation in personal data protection. 
This article shall help them. There are the most 
important duties of tour operators as administrators 
under the Regulation described in the theoretical part 
of the article. The recommendations for the application 
of the Regulation by tour operators is covered by the 
analytical part. The analysis and the recommendations 
are tailored to the needs of a smaller tour operator 
dealing with outgoing (the sample tour operator). First 
group of recommendations focus on the preparation of 
the compliance from the management point of view. 
There are administrative duties identified. On the other 
hand the duties which are most likely not relevant for 
the tour operators are also mentioned. Second group 
of recommendations aims at particular changes to the 
text of the package travel contract and to the general 
terms and conditions of the sample tour operator. The 
goal of the changes is to provide the tour operator 
with a clear evidence that the consent of the data 
subject was provided and that the data subject was 
informed fully in terms of the Regulation. Third group 
of recommendations deals with the security of personal 
data. The article is not only a summary of the duties 
according to the Regulation, but it reflects the practical 
experience of its author gained when providing legal 
services to tour operators, mainly in relation to the 
review of the package travel contract and of the general 
terms and conditions. 

Keywords: Tour operator.  
Protection of personal data. GDPR.

PŘÍPRAVA CESTOVNÍ 
KANCELÁŘE NA GDPR A 
JEJÍ PRAKTICKÁ ÚSKALÍ

PREPARATION OF TOUR 
OPERATOR FOR THE 
GDPR AND ITS PRACTICAL 
DIFFICULTIES

Klára Dvořáková

ABSTRAKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti  
v květnu 2018, se bude vztahovat na všechny cestovní 
kanceláře. Management všech cestovních kanceláří 
se proto s novým komplexním předpisem v ochraně 
osobních údajů musí v rozumné míře seznámit, k čemuž 
může posloužit právě tento příspěvek. V teoretické 
části jsou popsány nejdůležitější povinnosti cestovní 
kanceláře jako správce osobních údajů podle nařízení. 
Analytickou část tvoří doporučení cestovní kanceláři 
pro zajištění souladu s nařízením. Pro zjednodušení 
a rovněž s ohledem na omezený rozsah příspěvku je 
pro účely analýzy a doporučení modelován příklad 
menší cestovní kanceláře zabývající se outgoingem. 
První okruh doporučení míří na nastavení postupu 
prací v rámci přípravy na nařízení. Jsou identifikovány 
administrativní povinnosti, kterým se modelová 
cestovní kancelář nevyhne, jakož i ty, které se na ni  
s nejvyšší pravděpodobností nebudou vztahovat. Druhý 
okruh doporučení je návrhem úpravy textu smlouvy  
o zájezdu a všeobecných obchodních podmínek 
modelové cestovní kanceláře tak, aby sloužily jako 
jednoznačný důkaz o souhlasu subjektu údajů se 
zpracováním jeho osobních údajů a obsahovaly veškeré 
informace, které musí být subjektu údajů sděleny  
v souladu s nařízením. Třetí okruh doporučení se týká 
doporučení v oblasti zajištění bezpečnosti osobních 
údajů. Článek reflektuje nejen požadavky nařízení, 
ale také zkušenosti autorky získané při poradenství 
cestovním kancelářím, zejména pak při revizích smluv 
a všeobecných obchodních podmínek používaných 
cestovními kancelářemi. 

Klíčová slova: Cestovní kancelář.  
Ochrana osobních údajů. GDPR.
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ÚVOD
Dne 25. května 2018 vstoupí v celé Evropské unii (dále jen „EU“) v účinnost nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (dále jen „nařízení“). Nařízení v zásadě přejímá a navazuje na regulaci obsaženou již dnes ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, která je v České republice transponována 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“). 

Nařízení se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje, včetně společností a institucí 
mimo území EU, které působí na evropském trhu. Nařízení míří na právnické osoby veřejného i soukromého 
práva, na jednotlivce, podnikatele i neziskové organizace. Nařízení zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování 
uživatelů na webu při používání chytrých technologií. Předmětem ochrany jsou osobní údaje fyzických osob, 
ať již zaměstnanců, zákazníků, odběratelů, klientů, pacientů nebo jiných. 

Cestovní kanceláře shromažďují velké objemy osobních údajů o svých zákaznících. Cestovní kanceláře rovněž 
shromažďují osobní údaje o svých zaměstnancích nebo o osobách samostatně výdělečně činných, např.  
o průvodcích, se kterými spolupracují při plnění povinností ze smluv, které uzavírají se zákazníky. Není tedy 
pochyb o tom, že se i cestovní kanceláře budou muset nové úpravě ochrany osobních údajů podřídit a na 
její příchod připravit. Jedná se přitom o specializovanou právní úpravu, která cestovním kancelářím ukládá 
povinnosti zcela nezávisle na zákoně č. 159/1999 Sb., o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

Tento příspěvek si klade za cíl seznámit management cestovních kanceláří s novými povinnostmi cestovní 
kanceláře v ochraně osobních údajů podle nařízení a navrhnout konkrétní kroky, které by cestovní kancelář 
měla uskutečnit v zájmu jeho náležitého provedení. 

Příspěvek je rozdělen na teoretickou část a na analytickou část. V teoretické části jsou popsány nejdůležitější 
povinnosti cestovní kanceláře jako správce osobních údajů podle nařízení. Analytickou část tvoří doporučení 
modelové cestovní kanceláři při přípravě na nařízení. Pro zjednodušení a rovněž s ohledem na omezený 
rozsah příspěvku je pro účely analýzy a doporučení modelován příklad menší cestovní kanceláře zabývající 
se outgoingem. Navíc je analyzován pouze okruh osobních údajů získávaných od zákazníků. Zcela mimo 
pozornost analytické části tedy zůstávají osobní údaje získávané cestovní kanceláří v rámci zaměstnaneckých 
a dodavatelských vztahů. První okruh doporučení míří na nastavení postupu prací v rámci přípravy na nařízení. 
Jsou identifikovány administrativní povinnosti, kterým se modelová cestovní kancelář nevyhne, jakož i ty, 
které se na ni s nejvyšší pravděpodobností nebudou vztahovat. Druhý okruh doporučení je návrhem úpravy 
textu smlouvy o zájezdu a všeobecných obchodních podmínek modelové cestovní kanceláře tak, aby sloužily 
jako jednoznačný důkaz o souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů a obsahovaly veškeré 
informace, které musí být subjektu údajů sděleny v souladu s nařízením. 

Článek nemá ambice stát se metodikou pro práci s nařízením v oblasti cestovního ruchu. Reaguje na aktuální 
potřeby cestovních kanceláří a na skutečnost, že obecná literatura (Havlíčková, K. - Králová, R. Cestovní právo, 
2015; Petráš, R. Právo a cestovní ruch, 2013) k právu v cestovním ruchu se problematikou osobních údajů 
nezabývá.

V článku byly využity zkušenosti autorky z její advokátní praxe zaměřené na právní poradenství cestovním 
kancelářím a jiným podnikatelům v cestovním ruchu a zcela aktuálně také na poradenství cestovním 
kancelářím při zajištění souladu s nařízením. 
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TEORETICKÁ ČÁST
OBECNĚ K NAŘÍZENÍ

Nařízení je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu osobních údajů na světě. Jedná se  
o předpis schválený na půdě EU, který je závazný pro všechny státy EU a je bezprostředně použitelný. Má 
přednost před českými zákony. V České republice nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů  
v podobě ZOOÚ. Práva a povinnosti v současném ZOOÚ budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími 
z nařízení. ZOOÚ bude zcela zrušen a nahrazen novým zákonem, který bude již upravovat jen některé aspekty 
týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „úřad“) (např. jeho ustavení, organizaci) a některé dílčí 
záležitosti nutné k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů, které nejsou nařízením upraveny nebo 
které nařízení umožňuje upravit na vnitrostátní úrovni.

Nová právní úprava neznamená zásadní předěl v přístupu k ochraně osobních údajů, pouze nad rámec 
dosavadní praxe stanoví několik nových povinností pro správce a zpracovatele, dále nařízení aktualizuje některá 
práva subjektů, jejichž osobní údaje se zpracovávají. Základní principy spojené s nakládáním s osobními údaji, 
kterými je nutno se řídit v současné době, např. zásada přiměřenosti a zásada transparentnosti, se nemění. 
Proto pokud byly osobní údaje zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, pak nebude 
nutné příliš do zavedených postupů zasahovat. Bez ohledu na uvedené je však novinek celá řada, bude na ně 
upozorněno níže a povedou minimálně k tomu, že si cestovní kanceláře budou muset udělat pořádek v tom 
jaké údaje, z jakého důvodu, v jakém rozsahu zpracovávají a kde je ukládají.

Zásadní změnou, kterou nařízení přináší, je možnost zpřísnění sankcí za porušení povinností při nakládání  
s osobními údaji. Zatímco současný zákon o ochraně osobních údajů stanovil maximální výši pokuty na deset 
milionů korun, nařízení umožňuje uložit sankci až do výše dvacet milionů eur, nebo jedná-li se o podnik, až do 
výše 4% celkového ročního obratu celosvětově za předchozí finanční rok, podle toho, která hodnota je vyšší 
(čl. 83 odst. 5 nařízení). Nařízení však současně umožňuje členským státům stanovit výši správních pokut pro 
orgány veřejné moci a veřejné subjekty odlišně. Podle zveřejněného návrhu nového zákona o zpracování 
osobních údajů a doprovodného zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona  
o zpracování osobních údajů, hodlá Česká republika možnosti využít a snížit maximální výši pokuty na deset 
milionů korun, což je částka shodná se současnou maximální výší pokuty. Nicméně pro cestovní kanceláře jako 
soukromé subjekty bude rozhodující výše správní sankce uvedená v nařízení, nikoliv v prováděcím zákoně.

Příslušným orgánem pro provádění kontrol a ukládání pokut bude stejně jako doposud úřad. Přibudou mu 
ale pravomoci odrážející závažnost celé reformy a zároveň bude částečně podřízen Evropskému sboru pro 
ochranu osobních údajů. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů bude plnit především koordinační funkci 
a dohlížet na to, aby nařízení bylo uplatňováno v celé EU stejným způsobem.

NOVÉ POVINNOSTI SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nařízení je obsáhlé a řada ustanovení dosud není vysvětlena výkladovými stanovisky (stanoviska pracovní 
skupiny WP29 2017). Prováděcí předpisy v současnosti ještě nejsou přijaty. Přesto se v rámci mantinelů daných 
rozsahem tohoto příspěvku pokusíme vytvořit přehled nejdůležitějších nových povinností, které na cestovní 
kanceláře jako na správce osobních údajů dopadnou. Za nové povinnosti jsou pro účely tohoto příspěvku 
označeny i důležité povinnosti existující podle aktuální právní úpravy, které však doznají určitých změn.

SOUHLAS JAKO JEDEN Z VÍCE PRÁVNÍCH ZÁKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správci osobních údajů, tedy v našem případě cestovní kanceláře, musí v první řadě zajistit, aby tam, kde je to 
potřeba, získali od subjektu údajů ke shromažďování a jinému zpracování osobních údajů souhlas. Povinnost 
souhlasu není nová. Nařízení ale přináší celou řadu upřesnění, která dříve nebyla uvedena v zákoně a vyplývala 
pouze z judikatury (01197/11/CS WP 187).
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Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je nutné v případě, že cestovní kancelář nemá jiný právní 
důvod (v nové terminologii: právní základ) ke zpracování. Na základě nařízení se prohlubuje trend, který 
souhlas vykazuje jako zbytkový právní základ zpracování osobních údajů. Základy zpracování jsou uvedeny  
v čl. 6 nařízení a jsou jimi zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro účely plnění smlouvy nebo jiné 
právní povinnosti, pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, pro účely 
oprávněných zájmů správce či třetí strany a nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu). 

V praxi to znamená, že údaje o zákaznících, které cestovní kancelář nezbytně potřebuje pro účely plnění 
ze smlouvy o zájezdu, nejsou podmíněny souhlasem zákazníka nebo spolucestujících osob. Použití stejných 
údajů pro jiné účely než pro účely plnění smlouvy, tedy typicky pro marketingové účely, už ale bude souhlasu 
podléhat. To samé platí o předání těchto údajů komukoli pro jiné účely než pro účely plnění smlouvy o zájezdu.
Zpracování jakýchkoli jiných údajů již zpravidla bude souhlasu podléhat. Typicky půjde o pořizování fotografií 
a videí ze zájezdu, jejich uchování a použití v katalozích nebo na internetových stránkách. 

Provozuje-li cestovní kancelář složitější webové stránky a používá-li cookies nebo jinou formu sledování 
uživatele webových stránek, je rovněž nezbytné vyžádat si od uživatele webu souhlas, pokud se nejedná 
pouze o tzv. technické cookies. Cestovní kancelář by měla mít rovněž souhlas svého zaměstnance s umístěním 
jeho jména a fotografie na webu. 

Jestliže cestovní kancelář potřebuje ke shromažďování a zpracování osobních údajů souhlas, musí se jednat 
o souhlas svobodný, konkrétní, informovaný, jednoznačný a odvolatelný.

Svobodný souhlas
Souhlas není svobodný nejen v situaci, kdy je subjekt k jeho udělení přinucen psychickým nebo fyzickým 
násilím nebo jeho pohrůžkou. Svoboda se vytrácí také tam, kde je udělení souhlasu podmínkou poskytnutí 
služby. Pokud bude např. cestovní kancelář podmiňovat podpis smlouvy o zájezdu souhlasem s pořízením  
a použitím fotografií ze zájezdu pro marketingové účely, nebude souhlas svobodný, a tedy ani platný. 

Konkrétní souhlas
Aby byl souhlas konkrétní, musí být udělen pro konkrétní účel či účely zpracování. Nelze tedy např. ve smlouvě 
o zájezdu uvést větu: „Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů.“ Z této věty není absolutně jasné,  
k čemu je vlastně souhlas udělen. Stejně tak nebude zřejmě postačovat ani: „Souhlasím se zpracováním mých 
osobních údajů pro marketingové účely cestovní kanceláře.“ Naopak by souhlas měl být co nejspecifičtější. 
Za dostatečně konkrétní souhlas lze považovat např.: „Souhlasím s pořizováním mých fotografií ze zájezdu  
a jejich zveřejněním na webových stránkách cestovní kanceláře a to po dobu dvou let.“

Informovaný souhlas
Souhlas bude informovaný, pokud byl subjekt údajů před jeho udělením informován zejména o totožnosti 
správce, tedy cestovní kanceláře, účelech zpracování a o možnosti kdykoliv souhlas odvolat.

Jednoznačný souhlas
Souhlas musí představovat jednoznačný projev vůle toho, kdo jej uděluje. Souhlas musí být vždy aktivním 
jednáním zákazníka. Za platný souhlas nelze považovat předem zaškrtnuté políčko, tedy tzv. opt-out. Platným 
souhlasem nebude ani ustanovení ve všeobecných obchodních podmínkách cestovní kanceláře o souhlasu 
s pořizováním fotografií, kdy bez souhlasu se všeobecnými obchodními podmínkami nelze uzavřít smlouvu 
o zájezdu. Naopak jednoznačným souhlasem bude i vyplnění nepovinného pole zákazníkem na webových 
stránkách, u kterého je jednoznačně uvedeno, že vyplněním e-mailové adresy se uživatel/zájemce přihlašuje 
k odběru novinek. 

Odvolatelný souhlas
Nařízení stanoví, že odvolat souhlas musí být tak jednoduché jako ho udělit. O tom by měl být  subjekt 
údajů poučen. Nelze tedy stanovit složitou proceduru odvolání souhlasu, např. požadovat, aby bylo odvolání 
souhlasu zasláno doporučeně poštou na adresu cestovní kanceláře.



- 63 -

Forma souhlasu
Ačkoliv nařízení nepředepisuje formu souhlasu, zároveň stanovuje, že správce osobních údajů musí být 
schopný udělení souhlasu prokázat. Tím se velmi komplikuje prokazování souhlasu uděleného ústně, 
případně telefonicky. Bezproblémový bude naopak souhlas doložený vyplněným papírovým formulářem 
nebo záznamem o vyplnění příslušného pole na webové stránce cestovní kanceláře. 

Pokud jde o naplnění všech výše zmíněných podmínek souhlasu, platí, že důkazní břemeno je v případě sporu 
na správci osobních údajů. Je tedy v jeho zájmu systémově nastavit proces získání souhlasu zcela jednoznačně.

INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE

Nařízení upravuje v článku 13 a 14 informační povinnost správce, resp. tomu odpovídající právo subjektu 
údajů být informován o zpracování svých osobních údajů. Cestovní kancelář by měla zákazníkovi, jehož 
osobní údaje zpracovává, sdělit svoje identifikační údaje, dále informaci o tom, zda jmenovala pověřence pro 
ochranu osobních údajů a kdo jím je, pro jaký účel osobní údaje zákazníka zpracovává a na jakém právním 
základě. Dále by měla zákazníka informovat o případných příjemcích či kategoriích příjemců osobních údajů 
a o případném úmyslu předat osobní údaje do třetí země a o existenci či neexistenci rozhodnutí Evropské 
komise o odpovídající ochraně.

Ačkoliv se informační povinnost jeví jako další administrativní zátěž podnikatelských subjektů, tyto informace 
není nutné sdělovat, pokud zákazník již uvedené informace má. Jinými slovy, pokud cestovní kancelář uvede 
všechny tyto informace ve smlouvě o zájezdu, je tím její informační povinnost podle článku 13 nařízení 
splněna. 

Jako potenciálně problematická se jeví povinnost cestovní kanceláře informovat zákazníka o svém úmyslu 
předat údaje do třetí země a současně informovat o existenci či neexistenci rozhodnutí Evropské komise  
o odpovídající ochraně.

Cestovní kanceláře tradičně předávají osobní údaje klientů hotelům a leteckým dopravcům. U hotelů bude 
situace relativně jednoduchá, protože údaje o hotelu jsou uvedené v katalogu, který je zpravidla součástí 
smlouvy o zájezdu. Klient ví už před uzavřením smlouvy, že jeho osobní údaje poputují do hotelu nacházejícího 
se v určité zemi. Pokud se tedy hotel bude nacházet ve třetí zemi, měl by být zákazník na tuto skutečnost 
upozorněn a dále by měl obdržet informaci o existenci nebo neexistenci rozhodnutí Evropské komise  
o odpovídající ochraně (Frýbová, A. Řízení školy, Speciál pro střední školy, č. 6/2017).

Problematičtější situace nastane při předávání osobních údajů leteckým společnostem, protože cestovní 
kancelář při uzavírání smlouvy leckdy neví, která letecká společnost bude nakonec dopravu realizovat, natož 
ve kterém státě zpracovává osobní údaje. Nicméně v rámci dodržení zásady transparentnosti by bylo vhodné 
klienty upozornit, že osobní údaje v definovaném rozsahu budou předány letecké společnosti, která může 
sídlit i mimo území EU. Aby si byla cestovní kancelář stoprocentně jistá, že dodržuje požadavky nařízení, měla 
by ve chvíli, kdy ví, kdo bude realizovat leteckou dopravu, sdělit klientovi tuto informaci spolu s informací  
o existenci či neexistenci rozhodnutí Evropské komise. Na druhou stranu je pochopitelné, že zasílání 
podobných sdělení by představovalo pro většinu cestovních kanceláří neúměrné administrativní zatížení 
(Holubová advokáti s.r.o. 2017).

Informační povinnost cestovní kanceláře však zdaleka není bezbřehá. Není potřebné ani vhodné, aby cestovní 
kancelář, jestliže to není v jejím případě aktuální, informovala zákazníka o všech okolnostech uvedených  
v čl. 14 nařízení. To samé platí o poučení zákazníka o jeho právech, o kterém bude pojednáno níže. Cestovní 
kancelář není povinna přepisovat do svých všeobecných obchodních podmínek text nařízení. Naopak, je 
potřeba aby informace byly podány srozumitelně a v takovém rozsahu, aby zákazník vůbec měl snahu se  
s nimi seznámit.
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PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Nařízení upravuje v článcích 15 až 20 další práva subjektu údajů. O tom, že zákazníci tato práva mají, by měla 
cestovní kancelář zákazníky poučit. V případě, že tak nechce činit ad hoc, je vhodné vložit poučení do svých 
všeobecných obchodních podmínek. Jedná se o následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má podle nařízení právo získat od správce potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány osobní 
údaje, které se ho týkají. Následně, pokud správce jeho osobní údaje zpracovává, má subjekt právo získat 
přístup ke zpracovávaným osobním údajům. Zároveň má právo získat kopii těchto údajů, pokud tím nejsou 
nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Stejně tak má subjekt údajů právo znát účel zpracování jeho osobních údajů, příjemce, jimž byly osobní údaje 
zpřístupněny, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy a další informace, které se týkají 
způsobu zpracování.

Právo na opravu
Právo na opravu svých osobních údajů má každý subjekt údajů podle čl. 16 nařízení. Správce údajů musí údaje 
opravit bez zbytečného odkladu. Stejně tak má subjekt právo na doplnění neúplných osobních údajů. Tato 
práva vycházejí z jedné ze zásad nařízení, která stanoví, že údaje musí být přesné a aktualizované.
U práva na opravu by měly cestovní kanceláře pamatovat na to, že plně provedená oprava znamená též 
oprava osobních údajů v systémech zpracovatelů, tedy typicky hotelů a leteckých dopravců.

Právo na výmaz
Novinkou nařízení je výslovné zakotvení práva osob, aby jejich údaje byly po určité době vymazány, tedy tzv. 
„právo být zapomenut“. Správce je povinen údaje vymazat, pokud jejich uchovávání již není potřebné pro 
účely, pro než byly shromážděny či zpracovávány, nebo subjekt údajů odvolá svůj souhlas se zpracováním.
Dalšími důvody, pro které je správce povinen vymazat osobní údaje, jsou vznesení námitky ze strany subjektu 
údajů podle čl. 21 nařízení a protiprávní zpracování ze strany správce.

Právo na omezení spracování
Správce je na žádost subjektu údajů povinen omezit zpracování osobních údajů v případě, že je zpracování 
protiprávní, správce již osobní údaje nepotřebuje, subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl 
námitku proti jejich zpracování.

Po obdržení žádosti je správce povinen bezodkladně přezkoumat, zda je dána alespoň jedna z těchto podmínek 
a následně nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti musí omezení buď provést, nebo výkon práva 
odmítnout, případně lhůtu prodloužit, pokud je výkon práva složitý (Nulíček 2017).

Právo na přenositelnost údajů od jednoho správce k druhému
Je-li to technicky proveditelné, je správce povinen na žádost subjektu údajů předat jeho osobní údaje jinému 
správci. Toto právo může subjekt údajů uplatnit v případě, že poskytl osobní údaje správci ve strukturovaném, 
běžně používaném a strojově čitelném formátu. Stejně tak má subjekt údajů právo své osobní údaje od 
správce získat a předat je jinému správci, pokud není předání mezi správci technicky proveditelné.

Obecně pro právo na přenositelnost platí dvě podmínky. První podmínkou je právní důvod zpracování 
předávaných osobních údajů, kterým musel být souhlas subjektu údajů nebo zpracování bylo nezbytné pro 
plnění smlouvy. Druhou podmínkou je, že se jedná o osobní údaje, jejichž zpracování se provádí automatizovaně 
(16/CS WP 243 rev.01).

V oblasti cestovního ruchu je sporné, zda toto právo bude mít v praxi vůbec uplatnění, neboť si lze těžko 
představit, že jedna cestovní kancelář předává jiné cestovní kanceláři na žádost zákazníka údaje o zákazníkovi, 
aby druhá jmenovaná uzavřela se zákazníkem smlouvu o zájezdu.



- 65 -

NOVÉ ADMINISTRATIVNÍ POVINNOSTI SPRÁVCŮ

Nařízení zavádí nové administrativní povinnosti správců osobních údajů.

Záznam o činnostech zpracování osobních údajů
Správcům i zpracovatelům je uložena povinnost vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů a na 
jejich základě přijmout opatření k ochraně osobních údajů.

GDPR v článku 30 stanovuje povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. Tuto povinnost má každý správce 
osobních údajů s výjimkou těch společností a organizací, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců.  
Z této výjimky je však v odstavci 5 tohoto ustanovení další výjimka. Dle tohoto ustanovení musí být vedeny 
záznamy také v případech, kdy zpracování osobních údajů představuje riziko pro práva a svobody subjektů 
údajů, není příležitostné nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů. Pokud tedy správce zpracovává 
osobní údaje nikoliv příležitostně nebo je toto zpracování rizikové nebo zahrnuje citlivé údaje, pak musí 
vést záznamy o činnostech zpracování. Tato povinnost se tak bude vztahovat prakticky na všechny cestovní 
kanceláře (Holub, COT, 2017).

Záznam o činnostech zpracování je písemným dokumentem, ve kterém jsou definovány typy zpracování 
osobních údajů. Za písemnou formu je zde považována i elektronická podoba záznamu. 

V záznamu musí být uvedeny kontaktní údaje správce, kategorie subjektu údajů, kategorie příjemců, kategorie 
zpracovávaných osobních údajů, účel zpracování, informaci, zda jsou osobní údaje předávány v rámci EU či 
do třetích zemí, a je-li to možné též lhůty pro výmaz osobních údajů a popis technických a organizačních 
bezpečnostních opatření. Příkladem může být zpracování osobních údajů za účelem cíleného marketingu 
pomocí souborů cookies, kdy subjektem údajů je uživatel webové stránky, kategorií zpracovávaných osobních 
údajů bude např. historie objednávek a v kategorii příjemců bude správce.

Správce je povinen poskytnout záznamy na vyžádání dozorovému úřadu. Za nedodržení této povinnost je 
úřad oprávněn uložit pokutu do výše deseti milionů eur nebo až 2% z ročního obratu podniku, či skupiny. 

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (dpia)
Z článku 35 odst. 1 nařízení vyplývá, že DPIA musí být provedeno v případě, kdy určitý druh zpracování 
údajů bude mít pravděpodobně za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, a to zejména 
při využití nových technologií. Nicméně vypracování DPIA zpravidla nebude nutné, i když je splněna výše 
uvedená podmínka, pokud je zpracování upravené právním předpisem (ust. § 9 návrhu zákona o ochraně 
osobních údajů). 

Článek 35 odst. 3 nařízení dále uvádí demonstrativní výčet operací s osobními údaji, které vyžadují provedení 
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. DPIA je nutné zejména v těchto případech, kdy a) realizuje 
systematické a rozsáhlé vyhodnocování osobních aspektů týkajících se fyzických osob, které je založeno na 
automatizovaném zpracování, včetně profilování, a na němž se zakládají rozhodnutí, která vyvolávají ve vztahu 
k fyzickým osobám právní účinky nebo mají na fyzické osoby podobně závažný dopad; b) rozsáhlé zpracování 
zvláštních kategorií údajů (např. údajů o rasovém či etnickém původu, politických názorech či zdravotním stavu 
anebo biometrických údajů atd.) nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných 
činů; anebo c) rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostorů. Výkladové pokyny pracovní 
skupiny WP29 popisují ještě konkrétnější kritéria (17/CS WP 248 rev.01.).

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Pověřenec neboli „DPO“, angl. „Data Protection Officer“ má být nezávislou osobou, která se vyzná v ochraně 
osobních údajů a ideálně také v činnosti, kterou správce nebo zpracovatel vykonávají. Článek 37 GDPR stanoví 
situace, kdy správce musí jmenovat pověřence. Pověřence musí jmenovat správce, který je orgánem veřejné 
moci, správce, jehož hlavní činnost spočívá v zpracování osobních údajů prostřednictvím systematického 
monitorování subjektů údajů a dále správce, který rozsáhle zpracovává osobní údaje ze zvláštní kategorie 
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údajů, dříve známé jako citlivé údaje (údaje o zdravotním stavu, etnickém původu, sexuální orientaci apod.) 
(16/CS WP 243 rev.01.).

S ohledem na výše uvedené lze očekávat, že se povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů 
bude týkat pouze malého množství cestovních kanceláří. Těmi, na které tato povinnost dopadne mohou být 
např. cestovní kanceláře, které se zaměřují na studijní nebo pracovní pobyty, u kterých mohou být ze strany 
třetích subjektů vyžadovány tzv. zvláštní osobní údaje.

Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů úřadu 
Pokud dojde z jakéhokoli důvodu k porušení zabezpečení osobních údajů, musí správce osobních údajů bez 
zbytečného odkladu, zpravidla však do 72 hodin, na to upozornit úřad (WP 250). Ohlášení případu není nutné, 
pokud je nepravděpodobné, že by toto  porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických 
osob (čl. 33 odst. 1 nařízení). Cestovní kanceláře stejně jako jiní správci by v případech porušení zabezpečení 
měly postupovat následovně. Pokud cestovní kancelář dojde k závěru, že došlo k porušení zabezpečení, 
musí si stanovit, zda se toto porušení dotýká osobních údajů. V případě, že ano, musí si cestovní kancelář 
posoudit, zda jsou s tímto porušením spojena rizika pro práva a svobody fyzických osob, zpravidla zákazníků 
či zaměstnanců. Pokud je riziko minimální, cestovní kancelář nemusí ohlašovat případ porušení. Pokud je 
však s porušením zabezpečení spojeno vyšší či vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, je cestovní 
kancelář povinna toto porušení hlásit úřadu. V případě ztráty zašifrovaného USB disku, který obsahuje 
údaje o některých zákaznících a jejich objednávkách, jež jsou zálohovány, nedosahuje porušení zabezpečení 
takové intenzity a nepředstavuje vysoké riziko pro práva a svobody zákazníků, aby toto porušení muselo být 
ohlašováno. Jiná situace nastane v případě, kdy by USB disk nebyl zašifrován či zálohován (stanovisko WP 29. 
WP 250). 

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Velkým tématem v souvislosti s nařízením je zabezpečení osobních údajů. Článek 32 stanoví, že zabezpečení 
osobních údajů musí odpovídat riziku. Každý správce si tedy musí posoudit sám, jaké riziko při zpracování 
údajů hrozí, a podle toho přijmout příslušná vhodná technická a organizační opatření. Tato opatření určí 
správce dále s přihlédnutí ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům 
zpracováním. Pokud se jedná o malé riziko, bude zpravidla postačovat přijetí základních organizačních 
opatření bez nutnosti nákupu specializovaného softwaru.

ANALYTICKÁ ČÁST
Cílem analytické části je pokusit se promítnout informace uvedené v teoretické části na konkrétní příklad 
modelové cestovní kanceláře. Výstupem je několik obecných doporučení managementu modelové cestovní 
kanceláře a také doporučení ohledně znění ustanovení smlouvy o zájezdu, resp. všeobecných obchodních 
podmínek, které by měly u modelové cestovní kanceláře zajistit soulad uvedených smluvních dokumentů  
s nařízením.

POPIS MODELOVÉ CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Modelujeme příklad cestovní kanceláře s následující specifikací:

• menší cestovní kancelář se čtyřmi zaměstnanci,
• zabývající se tzv. outgoingem, tzn. vysílá české zákazníky do zahraničí (do zemí EHP i mimo)
• uzavírá smlouvu o zájezdu přes webovou aplikaci (online) nebo klasicky tištěně (příp. skenuje smlouvy o 

zájezdu)
• ukládá všechny dokumenty na vlastní pevný disk (server), který jí spravuje externí IT společnost
• osobní údaje zákazníků sdílí za účelem plnění smlouvy o zájezdu s hotely, přepravci, delegáty a průvodci
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• osobní údaje zákazníků sdílí z důvodu plnění zákonných povinností s pojišťovnou pro účely pojištění 
pro případ úpadku CK a dále s externí účetní, daňovým poradcem a orgány veřejné správy (např. Česká 
obchodní inspekce)

• osobní údaje zákazníků CK využívá k zasílání obchodních sdělení zpravidla e-mailem, a k pořizování 
fotografií, které využívá ve svých katalozích.

DOPORUČENÍ OHLEDNĚ OBECNÉ PŘÍPRAVY MANAGEMENTU MODELOVÉ 
CESTOVNÍ KANCELÁŘE NA NAŘÍZENÍ

Modelová cestovní kancelář zpravidla nebude vybavena interním právním nebo IT oddělením. Nebude tedy 
vybavena specialisty, kteří se s povinnostmi, které nařízení přináší, jednoduše poradí. Rovněž nelze po majiteli, 
jednateli a faktickém vedoucím cestovní kanceláře, což je u modelové cestovní kanceláře zpravidla jedna 
a tatáž osoba, požadovat, aby sledoval veškerou novou legislativu. Nařízení je nicméně natolik zásadním 
právním dokumentem, že je na místě, aby jej management cestovní kanceláře nepominul a konal v souladu  
s následujícími obecnými doporučeními.

Především lze doporučit, aby se management cestovní kanceláře začal nařízením včas zabývat, a to například 
pozorným přečtením tohoto příspěvku. Až se v úpravě zorientuje, měl by informovat své kolegy o tom, co je  
v oblasti ochrany osobních údajů čeká a nemine. Vhodným opatřením je též stanovení konkrétní osoby v rámci 
organizace cestovní kanceláře, která se bude přípravou na nařízení zabývat. Ve společnostech s personálním 
oddělením padl tento úkol dle našich zkušeností právě na toto oddělení. V modelové cestovní kanceláři však 
často majiteli, jednateli a vedoucímu nezbude, než aby se přípravou zabýval sám nebo jí pověřil svou pravou 
ruku, ať už je v rámci pracovního zařazení nazvána jakkoli. Rovněž je rozumné vyčlenit z rozpočtu na zajištění 
souladu s nařízením finanční prostředky. Zajištění souladu s nařízením a výkon činnosti pověřence na ochranu 
osobních údajů se neobejde bez adekvátní finanční podpory. Pokud jde o načasování uvedených kroků, je 
potřeba říci, že již včera bylo pozdě.

Dalším krokem bude zmapování jaké osobní údaje cestovní kancelář zpracovává, kam je ukládá, z jakého 
důvodu, a dále k jakému účelu je shromažďuje a zpracovává. Mapování nutí cestovní kancelář k tomu, aby si 
udělala pořádek v osobních údajích, které zpracovává a tento pořádek následně písemně podchytila, aby byl 
prokazatelný v případě kontroly ze strany úřadu.

Výstupem mapování by měl být v případě cestovních kanceláří záznam o činnostech zpracování osobních 
údajů. Jak bylo uvedeno v teoretické části, tento dokument musí zpracovat každý, kdo zpracovává osobní 
údaje nikoliv příležitostně nebo je toto zpracování rizikové nebo zahrnuje citlivé údaje. I naše modelová 
cestovní kancelář zpracovává ze své podstaty nikoli příležitostně řadu osobních údajů o svých zákaznících, 
povinnosti zpracovat záznam tedy neunikne, i přesto, že nezpracovává informace o zdravotním stavu svých 
zákazníků, které jsou tzv. citlivým údajem.

Realizace dalších administrativních povinností podle nařízení bude záviset na výsledku mapování. Na rozdíl 
od pořizování záznamu o činnostech zpracování, nelze obecně říci, že by každá cestovní kancelář musela 
mít pověřence pro ochranu osobních údajů nebo zpracovávat analýzu dopadu na ochranu osobních údajů. 
U modelové cestovní kanceláře můžeme tyto povinnosti v podstatě vyloučit. Pouze v případě, že by naše 
modelová cestovní kancelář chtěla převratně změnit způsob, jakým komunikuje se  zájemci o své služby 
a přišla by s takovými marketingovými nástroji, o kterých by bylo možné říci, že realizují „systematické  
a rozsáhlé vyhodnocování osobních aspektů týkajících se fyzických osob, které je založeno na automatizovaném 
zpracování, včetně profilování, a na němž se zakládají rozhodnutí, která vyvolávají ve vztahu k fyzickým 
osobám právní účinky nebo mají na fyzické osoby podobně závažný dopad“ (viz čl. 35 nařízení), vznikla 
by jí povinnost  provézt analýzu dopadu na ochranu osobních údajů. To ovšem ještě za předpokladu, že 
nový marketingový nástroj by pravděpodobně měl mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody osob. 
Vzhledem k invenčnosti řady podnikatelů v oblasti cestovního ruchu a vzhledem k tomu, že tento trh se 
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přesouvá zcela do on-line roviny, nelze povinnost zpracování analýzy v budoucnu vskutku vyloučit ani u naší 
modelové cestovní kanceláře.

Výsledkem mapování bude s ohledem na naše zkušenosti často zjištění, že cestovní kancelář nemá jednoznačně 
podchycen souhlas zákazníka se zpracováním některých jeho osobních údajů a naopak jej vyžaduje tam, kde 
to není potřeba. Očekávat lze také zjištění, že cestovní kancelář aktuálně systémově nesděluje zákazníkům 
informace podle čl. 13 a čl. 14 nařízení a nepoučuje jej o jeho právech podle nařízení. Tak je tomu také  
v případě naší modelové cestovní kanceláře, které budou v následujícím oddílu doporučeny konkrétní změny 
znění jí používaného formuláře smlouvy o zájezdu a všeobecných obchodních podmínek.

Konečně, jestliže management cestovní kanceláře dojde k závěru, že nařízení nebo jeho uvedení do praxe v jeho 
případě nerozumí, je vhodné obrátit se na odborníky. Ti pomohou při mapování, sepíší záznamy o činnostech 
zpracování osobních údajů, navrhnou doporučení v oblasti nastavení personálních, administrativních  
a bezpečnostních pravidel uvnitř firmy, a také sepíší potřebné texty souhlasů, poučení, vnitrofiremní předpisy 
a další nezbytné právní dokumenty. Realizace konkrétních opatření např. v podobě nákupu nového software 
je až na posledním místě a v případě naší modelové cestovních kanceláří to pravděpodobně vůbec nebude 
nutné.

DOPORUČENÍ OHLEDNĚ ZMĚNY SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ MODELOVÉ CESTOVNÍ 
KANCELÁŘE VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SMLOUVĚ O ZÁJEZDU MODELOVÉ CESTOVNÍ 
KANCELÁŘE

Management modelové cestovní kanceláře procesem mapování zjistil, že má ve své formulářové smlouvě o 
zájezdu uvedenu informaci o tom, že zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři 
pro účely plnění zájezdu, a to i za všechny spolucestující osoby. Takový souhlas je přitom zcela nadbytečný, 
protože právní základ zpracování těchto osobních údajů je dán účelem plnění smlouvy.

Dále management modelové cestovní kanceláře zjistil, že fotografie svých zákazníků, které jeho průvodci 
pořizují během zájezdu, a následně je cestovní kancelář ráda využívá ve svých katalozích a na webu, zpracovává 
bez platného souhlasu zákazníků. Modelová cestovní kancelář přitom ani dosud skutečnost, že fotografie 
jsou projevem osobní povahy, neignorovala. Modelová cestovní kancelář měla ve svých všeobecných 
obchodních podmínkách ustanovení, že zákazník souhlasí s použitím jeho fotografií pro marketingové účely. 
Podle nařízení však takové ustanovení nesplňuje náležitosti souhlasu, jak byly popsány výše. Proto modelové 
cestovní kanceláři doporučujeme, aby souhlas s pořizováním a zveřejněním fotografií a videozáznamů nově 
vnořila do textu smlouvy o zájezdu, kterou klient podepisuje. Doporučujeme, aby v souhlasu bylo uvedeno, 
že se týká pořizování fotografií a videozáznamů během zájezdu a jejich použití pro propagační účely cestovní 
kanceláře. Je vhodné zmínit, že propagací se rozumí nejen použití v tištěných materiálech, ale také na 
webových stránkách. Nařízení požaduje, aby byla specifikována doba, na kterou je souhlas dáván.

Je praktické, aby souhlas pamatoval také na spolucestující osoby, tj. obsahoval poučení, že udělení souhlasu 
se vztahuje i na osoby, za které či ve prospěch kterých je smlouva o zájezdu uzavírána. A prohlášení, že 
zákazník vůbec je oprávněn souhlas za spolucestující osoby udělit.

Součástí souhlasu musí být poučení o právu souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, příp. 
zúžit, a to zasláním informace o odvolání souhlasu cestovní kanceláři buď na adresu společnosti nebo na 
konkrétní email.

Jelikož formulář smlouvy o zájezdu se týká i jiných skutečností než udělování souhlasu, je nezbytné, aby 
souhlas byl udělen způsobem, který je od jiných skutečností jasně oddělitelný, a je srozumitelný a snadno 
přístupný za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Tohoto formálního požadavku bude  
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v praxi dosaženo doplněním nové kolonky do formuláře, která se bude týkat právě a jen souhlasu, a do které 
zákazník umístí svůj podpis nebo ji na výraz souhlasu jinak označí.

SDĚLENÍ INFORMACÍ O ZPRACOVÁNÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ VE VŠEOBECNÝCH 
OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH MODELOVÉ CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Pokud jde o povinnost cestovní kanceláře informovat zákazníka o skutečnostech podle čl. 13 a čl. 14 nařízení 
a o povinnost poučit jej o právech, zjistil management cestovní kanceláře procesem mapování, že aktuální 
dokumenty cestovní kanceláře jsou v tomto směru naprosto nevyhovující. Ve svých všeobecných obchodních 
podmínkách našel management cestovní kanceláře ustanovení nazvané jako „Ochrana osobních údajů“, 
avšak tam bylo uvedeno pouze to, že zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů a dále toto 
ustanovení obsahovalo prohlášení, že cestovní kancelář bude osobní údaje zpracovávat v souladu se ZOOÚ. 
Takové ustanovení nemá z pohledu nařízení žádný význam.

Modelové cestovní kanceláři lze doporučit, aby upravila své všeobecné obchodní podmínky, tak aby 
obsahovaly informace podle čl. 13 a čl. 14 nařízení minimálně v následujícím rozsahu. 

Zákazník by měl vzít na vědomí, že je modelová cestovní kancelář oprávněna pro účely plnění smlouvy  
o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, 
příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní 
spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních 
potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu 
nezbytně nutnou.

Dále by modelová cestovní kancelář měla informovat o tom, že tyto informace budou v nezbytném rozsahu 
poskytnuty též třetím stranám resp. dodavatelům cestovní kanceláře, kterými mohou být např. hotely, 
přepravní společnosti nebo delegáti. Stejně tak by měl být zákazník vyrozuměn, že jeho údaje mohou být 
předávány třetím osobám pro účely stanovené zákonem. V případě předávání údajů do zemí mimo EU je 
nezbytné o tom klienta zpravit. Též musí být klient upozorněn na právo vyžádat si od cestovní kanceláře 
informace o rozhodnutí Evropské komise o bezpečnosti třetích zemí v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů. K identifikaci subjektů, jimž budou údaje předány, postačí odkázat na smlouvu o zájezdu, příp. na 
podrobné pokyny k zájezdu.

Modelová cestovní kancelář by dále měla zákazníkovi sdělit, že předává osobní údaje zákazníků také jiným 
subjektům, pokud jí to ukládá zákon. 

Informační povinnost cestovní kanceláře se vztahuje i na veškerá práva subjektu údajů související s ochranou 
osobních údajů, z nichž některá jsou uvedená výše v kapitole 2.2.3.

Jedním z těchto práv je právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, která se uplatní pro 
problematiku zasílání obchodních sdělení. Jelikož se úprava všeobecných obchodních podmínek za účelem 
zasílání obchodních sdělení se téměř nemění, management modelové cestovní kanceláře tedy pouze prověřil, 
zda informuje zákazníka o skutečnosti, že zasílá obchodní sdělení, které osobní údaje za tímto účelem využívá 
a zda upozorňuje zákazníka na právo vznést námitku proti tomuto typu zpracování. Jak již bylo zmíněno  
v teoretické části tohoto článku, zamezit zasílání obchodních sdělení musí být velmi jednoduché. Management 
modelové cestovní kanceláře tedy zvolil možnost odhlášení odběru zasílání obchodních sdělení pouhým 
zasláním e-mailu. 

Management modelové cestovní kanceláře již upravil smlouvu o zájezdu tak, že obsahuje souhlas  
s pořizováním a zveřejňováním fotografií a videozáznamů jak na svých webových stránkách tak v hmotné 
podobě pro propagační účely. Duplicitní úprava ve všeobecných obchodních podmínkách není nutná, nicméně 
z praktického hlediska se jeví jako vhodná. Všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na webové stránce 
cestovní kanceláře a zákazník je tak schopný tuto úpravu kdykoliv bez problému dohledat. 
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Ze stejného důvodu doporučujeme modelové cestovní kanceláři ve všeobecných obchodních podmínkách 
zopakovat, že zákazníkem udělený souhlas  platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch smlouvu 
o zájezdu uzavřel (spolucestující), a tím, že zákazník uzavřel smlouvu o zájezdu prohlašuje, že je oprávněn 
souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

Dále je potřeba, aby cestovní kancelář vložila do všeobecných obchodních podmínek ustanovení, že zákazník 
má právo požadovat od ní přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, 
popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních 
údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů, dále ustanovení, že zákazník má právo požadovat, aby cestovní 
kancelář omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů,  
a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních 
údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) cestovní 
kancelář již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon 
nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to 
do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad oprávněnými důvody 
zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány,  
s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

Další právo zákazníka, které by mělo být promítnuto do všeobecných obchodních podmínek, je právo 
podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Ustanovení všeobecných 
obchodních podmínek by mělo obsahovat i informaci o tom, že zákazník má právo získat od cestovní kanceláře 
kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je cestovní kancelář povinna 
mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu o nich kopii zpracovávaných osobních údajích: (i) 
účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým 
jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv)  plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje 
uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od 
správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést 
námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází  
k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

Zákazník by dále měl vzít na vědomí, že má právo získat své osobní údaje, které modelová cestovní kancelář 
zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci 
osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním 
osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní kancelář 
osobní údaje zákazníka jinému správci. 

Jelikož modelová cestovní kancelář nezpracovává osobní údaje takovým způsobem, aby musela jmenovat 
pověřence a nerozhodla se ho jmenovat dobrovolně, její všeobecné obchodní podmínky nebudou obsahovat 
ustanovení o pověřenci pro ochranu osobních údajů. 

Konečně je pro úplnost třeba uvést, že nařízení nevyžaduje, aby uvedené informace byly zákazníkovi podány 
právě a pouze ve všeobecných obchodních podmínkách. Je možné podat je zákazníkovi jakkoli jinak na 
individuální bázi. Je rovněž možné umístit tyto informace kdekoli na webové stránky cestovní kanceláře. Ze 
systémového hlediska a s ohledem na průkaznost předání informace zákazníkovi, však doporučujeme využít 
všeobecných obchodních podmínek, které by bez ohledu na nařízení měl před uzavřením smlouvy obdržet 
každý zákazník cestovní kanceláře.

DOPORUČENÍ OHLEDNĚ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Management modelové cestovní kanceláře zjistil, že ukládá osobní údaje na vlastním serveru v kanceláři  
a dále tiskne všechny smlouvy o zájezdu, které ukládá do uzamykatelné skříňky. Klíč od této skříňky má  
k dispozici pouze jednatel cestovní kanceláře. Dále management cestovní kanceláře zjistil, že počítače 
jednotlivých zaměstnanců jsou individuálně zaheslovány a každý počítač má nainstalovaný aktualizovaný 
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antivirový program. Externí IT společnost zároveň zajišťuje pravidelnou aktualizaci antivirového programu 
a zálohuje data cestovní kanceláře na svém serveru v České republice. Osobní údaje nejsou šifrovány, 
pseudonymizovány ani anonymizovány. I tak, z technického hlediska splnila cestovní kancelář své povinnosti 
vyplývající z nařízení, protože vzhledem k nízké rizikovosti zpracování přijala dostatečně vhodná technická 
opatření.

Management cestovní kanceláře také zjistil, že pro své zaměstnance a obchodní partnery nemá zpracované 
žádné pokyny týkající se práce s dokumenty. Pracovní smlouvy, ani smlouvy o obchodním zastoupení 
neobsahují povinnost mlčenlivosti o osobních údajích zákazníků. Dále management modelové cestovní 
kanceláře zjistil, že sice disponuje interní směrnicí o ochraně osobních údajů/o práci s dokumenty, avšak tato 
směrnice je značně neaktualizovaná a aktuální zaměstnanci o ní nebyli proškoleni, resp. management nemá 
potvrzení o proškolení. Management modelové cestovní kanceláře tak vyhodnotil, že organizační opatření 
nejsou dostatečná, a tedy, že osobní údaje nejsou dostatečně zabezpečeny vzhledem k riziku, které hrozí. 
Proto přidal do pracovních a dodavatelských smluv ustanovení o povinnosti mlčenlivosti. Dále aktualizoval 
směrnici, do které doplnil, mimo jiné, kdo je odpovědný za zpracování a evidenci záznamů o činnostech 
zpracování a kdo a jakým způsobem ohlašuje případné porušení zabezpečení osobních údajů. Tato organizační 
opatření jsou dostatečná pro způsob zpracování osobních údajů zákazníků cestovní kanceláří.
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ZÁVĚR A DISKUSE
Nařízení je komplexním předpisem v ochraně osobních údajů, které ideově navazuje na právní úpravu 
obsaženou ve směrnici EU a ve vnitrostátních předpisech. Přesto však přináší řadu nových povinností, které 
se na straně cestovní kanceláře jako správce osobních údajů promítnou minimálně v tom, že každá cestovní 
kancelář bude muset zmapovat, jaké osobní údaje shromažďuje, zpracovává, kam je ukládá, z jakého důvodu, 
a dále za jakým účelem tak činí. Na příkladu modelové cestovní kanceláře bylo zjištěno, že tato cestovní 
kancelář je povinna po ukončení procesu mapování pořídit záznamy o činnostech zpracování. Naopak byla 
vyloučena povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. I modelová cestovní kancelář jej 
však může ustavit dobrovolně. Na modelovou cestovní kancelář zatím nedopadne ani povinnost zpracovávat 
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. V případě zavádění nové technologie pro komunikaci se zájemci 
a zákazníky však nelze tuto povinnost ani u modelové cestovní kanceláře zcela vyloučit. Pokud jde o zajištění, 
aby cestovní kancelář zpracovávala osobní údaje zákazníků s jejich souhlasem nebo na základě jiného 
výslovně v nařízení uvedeného důvodu, bylo zjištěno, že modelová cestovní kancelář nezbytně potřebuje 
upravit text formuláře smlouvy o zájezdu, a to tak, aby byla schopna prokazatelně doložit souhlas zákazníka  
s pořizováním a zveřejňováním jeho fotografií pro marketingové účely. Naopak lze z textu vypustit nadbytečný 
souhlas zákazníků se zpracováním osobních údajů pro účely plnění smlouvy o zájezdu. Dále bylo zjištěno, 
že všeobecné obchodní podmínky ani jiný dokument používaný modelovou cestovní kanceláří vůbec 
nezohledňují informace, které mají být subjektu údajů nově sděleny, zejména tedy neinformují o případných 
příjemcích či kategoriích příjemců osobních údajů a o případném úmyslu předat osobní údaje do třetí země  
a o existenci či neexistenci rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. Všeobecné obchodní podmínky 
dosud neobsahují ani poučení zákazníka o jeho právech jako subjektu údajů podle nařízení. V tomto ohledu 
byla činěna konkrétní doporučení co do rozsahu a obsahu takového poučení. Technická opatření na zajištění 
bezpečnosti osobních údajů odpovídají míře rizika pro práva a svobody zákazníků. Modelová cestovní 
kancelář ukládá veškerá data na svůj server a z analýzy proto nevyplynula nezbytnost zavádění nových IT 
řešení či nákup nového software. Naopak organizační opatření byla vyhodnocena jako téměř nulová, proto 
byly cestovní kanceláři doporučeny kroky vedoucí k přijetí organizačních opatřeních, konkrétně aktualizace 
interní směrnice o ochraně osobních údajů následované proškolením zaměstnanců, a dále vložení povinnosti 
mlčenlivosti do pracovních a dodavatelských smluv. 

V souhrnu lze uzavřít, že modelová cestovní kancelář splní své povinnosti z nařízení tím, že ve svém podniku 
zmapuje činnosti zpracování osobních údajů, sepíše o tom záznam, provede úpravu textu formuláře smlouvy 
o zájezdu a všeobecných obchodních podmínek a přijme bezpečnostní, zejména organizačně personální, 
opatření k ochraně osobních údajů. 

Analýza se týkala pouze osobních údajů zákazníků, nicméně s ohledem na nízký počet zaměstnanců modelové 
cestovní kanceláře nelze očekávat, že by na těchto závěrech cokoli měnily povinnosti cestovní kanceláře vůči 
jejím zaměstnancům nebo dodavatelům OSVČ. 
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ABSTRACT

The cooperation between Czechs and Germans in 
the region of the Aš outpost and the adjacent border 
sections of Upper Frank in Bavaria and Vogtland in 
Saxony shows several important specifics. These 
regions are predestined for cooperation, which 
takes place in different areas. The study analyzes 
available documents as well as presentations 
of relevant projects in the field of cross-border 
tourism and culture. Cross-border cooperation also 
suffers from the lack of good project management 
and innovative ideas in this region, which would 
significantly represent these territories as one 
tourist region. The study also presents an empirical 
survey conducted among citizens.

Keywords: Touris. Cross-Border Tourism.  
Cross-Border Cooperation. Public Administration. 
Aš, Vogtlan.

PŘESHRANIČNÍ CESTOVNÍ 
RUCH - PŘÍKLAD REGIONU 

AŠSKÉHO VÝBĚŽKU

CROSS-BORDER TOURISM – 
EXAMPLE OF REGION AŠ

Lukáš Novotný

ABSTRAKT

Spolupráce mezi Čechy a Němci v regionu Ašského 
výběžku a přilehlých pohraničních úseků Horních 
Frank v Bavorsku a Vogtlandu v Sasku vykazuje 
několik významných specifik. Tyto regiony jsou 
predestinovány ke kooperaci, která se zde odehrává 
v různých oblastech. Studie analyzuje jednak 
dostupné dokumenty, ale i prezentace relevantních 
projektů na poli přeshraničního cestovního ruchu 
a kultury. Přeshraniční spolupráce trpí i v tomto 
regionu patrně absencí dobrého projektového 
managementu a inovativních nápadů, které by 
výrazně více prezentovaly tato území jako jeden 
region cestovního ruchu. Studie prezentuje také 
empirické šetření, které bylo realizováno mezi 
občany.

Klíčová slova: Cestovní ruch. Přeshraniční cestovní 
ruch. Přeshraniční spolupráce. Veřejná správa. Aš. 

Vogtland.
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ÚVOD
Ašský výběžek přímo představuje velmi specifický příklad česko-německé spolupráce. Geograficky je tento 
region predestinován k tomu, aby kooperoval jak směrem na východ se saskou, tak i na západ s bavorskou 
stranou. Bylo tomu tak dokonce i za studené války, kdy máme doložené případy ilegálních přechodů hranic 
a další vazby (Novotný, 2012). Občané bývalé NDR tehdy prchali často právě přes Ašsko na západ, využívali 
přeci jen poněkud mírnější kontrolu na hranicích, než tomu bylo na německo-německé hranici. A po pádu 
železné opony to byl právě tento region, kde se rodila současná přeshraniční spolupráce, to když obecně 
na Chebsku, ale i na Sokolovsku a Karlovarsku vznikl Euregio Egrensis jako jeden z prvních euroregionů na 
českých hranících. 

Cílem studie je se zabývat přeshraniční spoluprací v regionu Ašského výběžku, tedy v periferním regionu, 
jehož atraktivity jsou spíše místního než nadmístního významu. Jde jednak o přírodní bohatství, jako jsou 
například četné skály či přírodní rezervace nebo památky turistické. Při pohledu na region jako takový, tedy 
při přesahu do Bavorska či Saska, se však občanům Ašského výběžku nabízí výrazně větší nabídka turistických 
atraktivit. Ašsko není v rámci Karlovarského kraje nijak významnou destinací cestovního ruchu, na druhou 
stranu je oblast Ašska zajímavá z hlediska trávení volného času místního obyvatelstva s přesahem až k městu 
Cheb. Z hlediska cestovního ruchu je oblast charakteristická zvýšenou intenzitou přeshraničního nákupního 
turismu. 

Studie vyhodnotí některé klíčové dokumenty a projekty, které mají vliv na přeshraniční spolupráci v tomto 
regionu. V prvé kapitole budou vyloženy základní pojmy, s nimiž se v textu bude operovat, zejména 
problematika cestovního ruchu a přeshraničního cestovního ruchu, jež má napomáhat k odstraňování bariér 
na hranicích a k posilování ekonomické situace těchto oblastí. V tom spočívá i jistý sociální rozměr těchto 
aktivit, napomáhat stírat odlišnosti a seznamovat s památkami, ale i kulturou druhé země je totiž významným 
předpokladem pro sbližování obou zemí a jejich obyvatel. Následně se v této studii přejde k politické  
a ekonomické charakteristice Ašska a k samotné problematice cestovního ruchu na v tomto výběžku.

Prezentována budou i data z šetření, které bylo realizováno v říjnu uplynulého roku v regionu Ašského 
výběžku. Šetření mělo charakter sondy a podíleli se na něm studenti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem. Jeho cílem bylo poznat motivaci občanů Ašského výběžku k přeshraničním aktivitám, 
včetně přeshraničního cestovního ruchu. 

TEORETICKÉ ZARÁMOVÁNÍ PROBLEMATIKY
Pohraničí a přeshraniční spolupráce
Charta prostorového a regionálního plánování definuje pohraničí jako určitý druh území, na němž dochází 
za pomoci koordinované bilaterální spolupráce k otevírání hranic a k uplatňování kontaktů ze sousední zemí 
(ISAP 2017). To je velmi kooperativně pojatá definice pohraničí, která je v rozporu s tím, pokud pohlédneme 
do některých pohraničních regionů, které tuto kontaktní roli neplní. Pro česko-německé pohraničí to však platí 
a jedná se skutečně o regiony, které spolupracují tu více, tu méně aktivně na vytváření a upevňování vztahů 
obyvatel, měst a regionů. Problematikou pohraničí se zabývá dnes již celá řada dokumentů, jedním z prvních 
byl dokument Evropská charta hraničních a přeshraničních regionů z roku 1981, podle níž jde v případě 
spolupráce v pohraničí o „překonání národně státní izolovanosti hranic, navazování kontaktů se třetími 
zeměmi (nečleny EU), novou kvalitu hranic: místa setkávání, regiony jako motor přeshraniční spolupráce, 
partnerství a subsidiarita, hraniční a přeshraniční regiony jako mosty k soudům, posílení hraničních regionů  
v evropské místní soutěži atd.“ (Jeřábek, 2004 17-18) 

Inspirativní může být i poněkud minimalistická definice polského geografa Krystiana Heffnera, který definuje 
pohraničí jako území, jež je rozložené po obou stranách hranic (Heffner. 1998). Podobně také František Zich 
chápe přeshraniční území jako správní jednotky, které se rozprostírají podél státní hranice (Zich. 2007). Každé 
pohraničí je přitom specifické a tato diferenciace je nutná i v na první pohled homogenním prostoru česko-
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německého pohraničí: města v ašském výběžku přitom spolupracují s německými spolkovými zeměmi Sasko 
a Bavorsko, což je mezi ostatními pohraničními úseky do značné míry výjimečné. Spolupráce s oběma částmi 
Německa, tedy se starými a novými spolkovými zeměmi, má svá specifika, existují určité rozdíly, které jsou 
dány i odlišným historickým vývojem, zejména událostmi ve 20. století (Houžvička & Novotný, 2007; Jim ber 
Del. 2017).

Za přeshraniční spolupráci tedy považujeme takovou formu aktivit, která se vyznačuje aktivní účastí občanů 
či celých sociálních skupin na utváření nějakých společných hodnot. Jedná se o cílevědomou činnost, ať už 
institucionalizovanou (např. v podobě partnerských obcí či jiných partnerství) či neinstitucionalizovanou, při 
níž dále dochází ke vzájemnému poznávání, získávání důvěry a ke snaze pochopit druhou zemi a její obyvatele. 
Přeshraniční aktivity můžeme tedy chápat jako jakýsi pokus o minimalizaci role hranice. Přeshraniční 
spolupráce se snaží potlačit jednostrannou orientaci obcí a regionů směrem do vnitrozemí, snaží se tedy 
odstranit omezení každodenního života a vývoje způsobeného přítomností státní hranice (Kurczewska, 2009). 
Podoba a intenzita přeshraničních vazeb je determinována různými faktory, mimo jiné původem hranice a její 
funkcí (buď jako předěl společenských systémů nebo jež slouží jako prostor intenzivní kulturní či jiné výměny). 
Významným smyslem přeshraniční spolupráce je odstraňování asymetrií. Toto odstraňování nerovností 
vychází často od tzv. lokálních elit a obecně vzato můžeme říci, že probíhá snadněji u příslušníků vyšších  
a středních vrstev, které disponují potřebným sociálním kapitálem (Faist, 2016). Tyto vrstvy populace jsou 
také podstatně častěji aktivními nositeli přeshraniční spolupráce (Zich 2007; Zich & Anýžová 2016), což je 
dáno jejich sociálními, kulturními, ale i například jazykovými kompetencemi, kterými tyto osoby disponují 
více než jiné vrstvy obyvatelstva (Kastner, 1996).

Přeshraniční cestovní ruch
Přeshraniční cestovní ruch je taková forma cestovního ruchu, která je zaměřena na utváření společných 
přeshraničních strategií a programů, případně na rozvoj služeb cestovního ruchu resp. gastronomie v rámci 
dvou a více kompaktních pohraničních oblastí (Novotný, 2017). Obecně je zde pozornost zaměřena na rozvoj 
služeb v pohraničních oblastech a na utváření společného přeshraničního destinačního managementu.1

Hovoříme pak také o interkulturním managementu, resp. marketingu, což je spíše ideál než realita 
přeshraničního cestovního ruchu. Přeshraniční spolupráce je vykonávána jak samosprávními, tak i ostatními 
subjekty, v prvém případě nejčastěji obcemi nebo kraji, v druhém například spolky, vzdělávacími institucemi 
atd. (Jetmar, 2007). Jde tedy jednak o cestovní ruch, realizovaný na území, vymezeným pro účely rozvoje 
přeshraniční spolupráce prostřednictvím politiky hospodářské a sociální soudržnosti, ale také například  
o cestovní ruch realizovaný na území některého z euroregionů. Také přeshraniční cestovní ruch dělíme podle 
podobných kritérií, jako je tomu obecně u cestovního ruchu. Rozčleňujeme ho nejčastěji podle pohnutek, 
které vedou k účasti na cestovním ruchu, přičemž motivy se často prolínají (Petráš, 2013). Vzhledem k blízkosti 
sousedské země je zde běžný rekreační cestovní ruch, zpravidla bez přespání a motivovaný znovuobjevením 
tělesných i duševních sil jedince. Jde tedy o zajištění si odpočinku, ať již aktivního, spojeného například se 
sportovními aktivitami, resp. jinými koníčky, či pasivního. (Novotný, 2016)

Je třeba dodat, že jak bavorské, tak i saské pohraničí v tomto ohledu nabízí poměrně dost možností. Oba 
pohraniční regiony se vyznačují přítomností lázeňských měst a jsou zde i různé volnočasové areály, které 
jsou atraktivní i pro obyvatele druhé země. Druhou nejčastější motivací přeshraničního cestovního ruchu je 
kulturně-poznávací cestovní ruch. Zejména směrem do Bavorska, které se nacházelo po dlouhá desetiletí za 
železnou oponou, je to poměrně rozšířený motiv. Účastníkům cestovního ruchu se tak skýtá možnost poznání 
historie, kultury, tradic a zvyků sousedské země. Obecně vzato plní tento druh cestovního ruchu významnou 
výchovnou a vzdělávací funkci a rozšiřuje kulturní a společenský rozhled návštěvníků, nejinak je tomu 
i v pohraničí. Návštěva památek, ale i například folklórních i jiných představení, parků a zahrad v trojmezí 
Česko-Bavorsko-Sasko navíc přirozeně nabízí i důkazy pro jisté společné soužití a vazby mezi oběma zeměmi, 
které byly díky geografické blízkosti pochopitelné a do značné míry samozřejmé. S tímto druhem cestovního 

1 Je třeba na tomto místě upozornit na dlouhodobé nejasnosti s úpravou destinačního managementu, kdy zákon o podpoře 
rozvoje cestovního ruchu přijat nebyl, což vedlo ke sporům, jak má vlastně destinační management vypadat, a velkým 
regionálním rozdílům. (Chaloupka, 2016; Tittelbachová, 2016; Petráš, 2016)
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ruchu souvisí také cestovní ruch se vzdělávacími motivy. To je samostatný typ cestovního ruchu, kdy hlavním 
motivem cestování je vzdělávání. Tomu ostatně zpravidla odpovídá i program cesty či pobytu.

AŠSKÝ VÝBĚŽEK - PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE – PŘESHRANIČNÍ CESTOVNÍ RUCH

Základem spolupráce obcí v Ašském výběžku je kooperace mezi Aší a bavorským městem Rehau. Kooperace 
probíhá na standardní úrovni, řeší se běžná témata jako například podpora spolupráce spolků na obou 
stranách, dále mladistvých a škol nebo výstavba cyklostezky. Co se týče cyklostezky, tak existuje plán na 
propojení stávající cyklostezky podél řeky Saale v Bavorsku a již vybudovanou halštrovskou trasu s Doubravou 
a následně Aší. Stezka, která Aš a Selb propojuje s Wunsiedelem v Bavorsku, kopíruje na německé straně 
bývalé železniční spojení, které tu dříve existovalo. 

V případě této spolupráce je pak jistou zajímavostí, že poměrně nemalou úlohu sehrává také tzv. domovský 
spolek okresu Aš (Novotný 2009), který s ašskou radnicí spolupracuje zejména na obnově některých památek, 
aktuálně je to obnova Jahnova a Körnerova památníku na vrchu Háj. Z různých míst v pohraničí víme, že 
spolupráce se spolky sudetských Němců není vždy zcela vítaná a podporovaná, v ašském výběžku tomu tak 
ovšem není a tito Němci se například podílejí i na úpravě některých hřbitovů, samozřejmě zejména tamních 
německých hrobů. V uplynulém období let 2007-2013 byl financován i projekt „Revitalizace na Mikulášském 
vrhu v Aši“ a v obou městech byla zrekonstruována muzea a jim přilehlá okolí. Zároveň byla obě muzea 
doplněna o výstavu se stejnou tématikou a s českými a německými popisky. Projekt byl spolufinancován 
s Evropskou unií prostřednictvím Programu na podporu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – 
Svobodný stát Bavorskem 2007-2013. 

Spolupráce obcí v Ašském výběžku, které leží doslova na periferii České republiky, je výhodná právě proto, 
že je možné získávat finance z rozvojových fondů EU na podporu přeshraniční spolupráce a periferních 
pohraničních oblastí. Jde sice o složité a administrativně náročné projekty, navíc je třeba se vypořádat s často 
velmi odlišnou právní úpravou v celé řadě oblastí, související již i jen se skutečností, že samosprávné celky 
v obou zemích jsou vybaveny odlišnými pravomocemi, ovšem přínos takovýchto projektů je nesporný. Na 
Ašsku existuje několik konkrétních oblastí, ve kterých jsou partnerské obce úspěšné. V oblasti školství jde 
například o projekt „Kinder-školka Krásná- Adorf“. Tento projekt byl realizován od září 2013 do března 2014 
a děti se v rámci tohoto projektu seznámily s novým prostředím, naučili se pár slovíček v jazyce sousedské 
země a vůbec poznali jinou kulturu. Šlo o edukační projekt s různými animačními programy v obou školkách, 
společnými výlety a výměnnými pobyty. Také tato aktivita byla financována Evropskou unií z Programu 
přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007-2013 z Fondu malých projektů  
a Česko-německým fondem budoucnosti, jež je dalším významným subjektem na podporu společných 
projektů. (Kinder, 2014)

Spolupráce partnerských obcí se na Ašsku rozvíjí také v oblasti životního prostředí. Ašsko, ale i přilehlá pohraniční 
území na bavorské a saské straně se vyznačuje panenskou přírodou a přírodním bohatstvím. Kooperují jednak 
lázeňská města, ovšem nejen ony. Opět lze uvést jako příklad jeden z projektů „Centrum dětí a mládeže pro 
ochranu přírody a životního prostředí Hammerpark Plauen/ Lesopark Aš“, který zahrnoval vyčistění rybníčku, 
podchycení pramenů, revitalizace parkové zeleně, vytvoření nové vodní nádrže a vytvoření stezek. Vyčištěním 
vodních nádrží se zachránilo několik ohrožených druhů zvířat, která se v této oblasti vyskytují. Součástí těchto 
environmentálně-výchovných aktivit bylo setkání žáků ze ZŠ Hlávkova v Aši a ZŠ Astrid Lindgren v Plavně. 
Opět se jednalo o projekt, financovaný z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika 
– Svobodný stát Sasko v letech 2007 - 2013. Lesopark byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj: Investice do vaší budoucnosti.

Nově se kooperace mezi českou a německou stranou zaměřuje také například na oblast bezpečnosti. Její 
posílení přinesla i česko-německá smlouva o policejní spolupráci z roku 2016, která zavádí některé nové 
body do vzájemných vazeb, jako je například přeshraniční sledování policie z jedné země na území země 
druhé, pružnější výměna informací a spolupráce na krizovém managementu (Novinky, 2016). To je pro 
region Ašského výběžku velmi podstatný bod. Policie společně spolupracuje při celních kontrolách, při vydání 
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vězňů zpět do České republiky nebo opačně funguje také spolupráce policistů - vše musí být v souladu  
s mezinárodním právem. Policisté by měli být zaškoleni do spolupráce s přeshraničními partnery a měli by 
ovládat cizí jazyk. Další složkou jsou také hasiči. I zde existuje „Dohoda o poskytnutí pomoci a spolupráce 
při požárech nebo mimořádných událostí v pohraničí“, uzavřená mezi hasiči z Karlovarského kraje a Saska. 
Celkem na těchto aktivitách participuje 7 obcí z české strany a 14 obcí na straně německé. Pokud by tedy 
nastala nějaká mimořádná situace jako např. požár v Aši, tak by na pomoc přijeli hasiči ze Selbu a platí to  
i v opačném směru. 

Ašsko láká především na krásy přírody, ale najdou se i významné kulturní památky a součástí nabídky je  
i sportovní využití. Centrem oblasti z hlediska služeb, nákupů, dopravy atd. je na české straně bezesporu 
Aš. To je i vhodné nástupní místo pro cestovní ruch pro celý výběžek, což je dáno i dobrou koordinací 
s Františkovými Lázněmi. Další obce, zejména Hazlov, Hranice, Krásná či Podhradí zde sehrávají podstatně 
méně významnou roli. Vzhledem ke svému vymezení má Ašský výběžek vazby v koridoru Aš-Cheb realizované 
regionální železniční tratí (vede do Hranic) a silnicemi I/64 a I/21. Prostřednictvím trasy I/64 přes přechod 
Aš-Selb existuje spojení do Bavorska, zejména do asi šest kilometrů vzdáleného Selbu se 17 tis. obyvateli 
a Hofu (50 tis.) a též k poměrně blízké dálnici A93. Z hlediska cestovního ruchu však dominantní úlohu 
v regionu západní části Karlovarského kraje sehrává souměstí Cheb-Františkovy Lázně. To do značné míry 
přesahuje i na bavorské a saské území, která se nevyznačují silnějšími centry. Přirozeným partnerem Aše je 
pak průmyslové město Rehau s klasicistním charakterem městského centra a s 11 tis. obyvateli. Pro rekreační 
cestovní ruch jsou jistě přínosem i městské bazény a koupaliště v Selbu, Hofu a Rehau. U Selbu je zajímavé, 
že město patřilo až do roku 1426 k historickému Chebsku, bylo tedy součástí České koruny. Toto město navíc 
s českým pohraničím propojuje i tradice porcelánové produkce (Rosenthal, Hutsereuter) atd. (Novotný 2009)
Vazby na Sasko jsou dány koridory přes Hazlov a Vojtanov/Schönberg napojení na silnici B92 (Vojtanov-
Plauen), přes Doubravu/Bad Elster, přes Hranice/Bad Elster, česká silnice III. třídy navazuje na saskou S306 
a přes Hranice/Ebmath (obec Eichigt). Blízkým saským (základním) centrem je Adorf (5,3 tis. obyv.), jedno 
z větších měst regionu Vogtland. Významnější z hlediska cestovního ruchu je však lázeňské město Bad Elster 
(3,7 tis. obyv.), nejvýznamnější saské lázně. Dalšími lázněmi je Bad Brambach (2,1 tis. obyv.). Ubytovací 
kapacita obou lázní je cca 3 000 lůžek. Významnějším (středním) centrem je město Oelsnitz/Vogtland (11,5 
tis. obyv.), vzdálené od Adorfu asi 12 km. Velkým, ale již i vzdálenějším centrem je pak Plauen/Plavno s 68 tis. 
obyvatel. Jde o hlavní město Vogtlandu s velkou nabídkou rekreačních aktivit a turistických atraktivit.

Z některých novějších projektů z oblasti cestovního ruchu můžeme jmenovat projekt „Zpřístupnění památek 
v údolí Halštrova mezi Kopaninami a Bad Elsterem“. Cílem bylo obnovení historických míst v Doubravě  
a Bad Elsteru. V Doubravě byl například opraven areál bývalé papírny, která je památkové chráněna  
a jejíž součástí je i nová vyhlídka. U všech (restaurovaných) atraktivit je třeba vzhledem k blízkosti Německa 
zohledňovat informační tabule a další popisky v českém a německém jazyce. V sousedním saském lázeňském 
Bad Elsteru se rekonstruovala památkově chráněná dřevěná budova ve slunečních, vzdušných lázních  
a venkovní plovárny. Součástí projektu je také výstavba vycházkové naučné stezky. V bývalé papírně došlo  
k odkrytí technické místnosti papírny, která byla doposud schovaná. Do nově odhalené části budou v budoucnu 
umístěny některé exponáty Ašského muzea, které dříve byly součástí papírny. Projekt je doprovozen i vydáním 
brožury k projektu a letáku. Dalším projektem, který primárně podporuje sportovní přeshraniční aktivity, 
je „Revitalizace Vrhu Háj“, na níž se finančně podílel i Evropský fond pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Vzniklo tím další ze sportovišť, které je 
využíváno obyvateli obou zemí. Takovým příkladem je například golfové hřiště v Hazlově, jehož častými hosty 
jsou i němečtí turisté (je vzdálené 2 kilometry od hranic). Symbolem vzájemných kontaktů v tomto regionu 
pak bylo otevření železniční trati mezi Aší a Selbem. To bylo za studené války doslova zpřetrháno, ovšem díky 
značným finančním nákladům, kdy musely být vytrhány staré koleje včetně starého zabezpečovací zařízení a 
vystavěny nové a kdy se na německé straně musel nově postavit most, tak se stavbu trati podařilo dokončit 
a zprovoznit. (Jiřík, 1999)



- 79 -

PRÁVNÍ ASPEKTY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Klíčovým pro rozvoj přeshraniční aktivit je právní základna přeshraniční spolupráce. Je totiž třeba si 
uvědomit, že tato spolupráce je omezována různými právními překážkami, ale i obecně právními aspekty 
problematiky, jako jsou problémy s odlišnou úpravou veřejné správy v ČR a Německu komplikující některé 
aspekty spolupráce. Tyto právní nástroje nejsou jednotné pro obě země, což situaci samozřejmě značně 
komplikuje. K tomu je třeba zohlednit i to, že i systém samosprávy je například mezi Čechy a Němci jiný, 
že kompetence jednotlivých subjektů se odlišují atd. Dále registrujeme též odlišné přístupy různých států 
k respektu rozhodnutí samospráv. Zde dlouhodobě platí, že západní země jsou v těchto otázkách liberálnější 
než země bývalého komunistického bloku. Existuje naštěstí několik bilaterálních dohod, na které je možné se 
odvolávat a které mají za cíl posilovat přeshraniční aktivity. Z hlediska právních nástrojů odlišujeme jednak 
multilaterální smlouvy, z nichž lze jmenovat například Madridskou úmluvu o přeshraniční spolupráci, dále 
pak jsou to bilaterální či trilaterální smlouvy, které mohou být o přeshraniční spolupráci buď explicitně, nebo 
se různé části z nich právě přeshraniční kooperaci věnují. Za další jsou to pak různé smlouvy a dohody na 
regionální či místní úrovni, které například v česko-německém pohraničí mohou zahrnovat různé kooperační 
dohody mezi českými kraji a adekvátními spolkovými zeměmi. 

Další právní nástroje pak pocházejí od Evropské unie, která iniciuje různé hlavní programy a další iniciativy. 
Nejčastěji se jedná o různé operační programy, které se věnují buď explicitně přeshraniční spolupráci, 
nebi jejichž součástí je právě podpora těchto aktivit. Pokud opět vezmeme jako příklad česko-německou 
přeshraniční spolupráci, pak vidíme, že jak pro česko-bavorské, tak i česko-saské pohraničí existuje specifický 
rozvojový program, který má za cíl podporovat různé aktivity v rámci přeshraniční spolupráce. Tato kooperace 
byla vůbec první aktivitou, které jsme se jako Česká republika ještě daleko před vstupem země do EU zabývali. 
Tehdy byla v rámci předvstupní strategie v rámci programu PHARE uvolněna jedna aktivita, která se věnovala 
právě podpoře přeshraniční spolupráce (Phare CBC).

V rámci těchto dotačních programů jsou vždy relevantními subjekty určeny prioritní osy spolupráce. Ty 
mají vyplývat z nějakého konsensuálního pojetí vzájemných vztahů, z aktuálních problémů či výzev. V České 
republice definuje tyto aktivity vedle jednotlivých krajů Ministerstvo pro místní rozvoj. Zpravidla se podaří 
připravit tři až čtyři podobné aktivity. Pro česko-saský program je dlouhodobě významným tématem 
problematika životního prostředí, naopak mezi Čechy a Bavory je akcent více kladen na měkké dovednosti, 
zejména na vzdělávání. Žadatelé o projekty se pak následně ucházejí o finanční podporu v rámci těchto 
prioritních os, ve je samozřejmě omezeno rozpočtovým obdobím Evropské unie. 

MATERIÁL A METODY
Prvním dokumentem jsou Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (2010). Zde stojí, že základní prioritou 
územního plánování Karlovarského kraje je vytváření vyvážených územních podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. Ašsko je v dokumentu 
uvedeno jako 

• specifická oblast rekreace a cestovního ruchu SR 4 Ašsko. Problematika související s těmito oblastmi 
nadmístního významu přesahuje hranice jednotlivých obcí; specifické oblasti zahrnují krajinné segmenty 
a sídla s vyšší koncentrací vybavenosti a služeb ve sféře rekreace a cestovního ruchu.

• specifická oblast zemědělství SZ 5 Ašsko. Oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu 
katastrálních území: Krásná, Podhradí u Aše, Štítary u Krásné. Problematika související s těmito oblastmi 
nadmístního významu přesahuje hranice jednotlivých obcí; jedná se o krajinné segmenty s relativně  
(z krajského hlediska) vhodnými podmínkami pro zemědělskou činnost, kterou je nezbytné podporovat.

Druhým dokumentem je Koncepce politiky cestovního ruchu ČR 2014-2020. Zde se nijak explicitně o Ašsku 
nehovoří, pouze na všeobecné úrovni se jako nosné typy cestovního ruchu objevuje dovolená v přírodě 
a sportovní a aktivní dovolená. Mezi opatření s potenciálně největším dopadem na Ašsko můžeme řadit 
zkvalitňování podnikatelského prostředí v cestovním ruchu, výstavbu a modernizaci základní a doprovodné 
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infrastruktury cestovního ruchu, zkvalitnění nabídky služeb cestovního ruchu a zkvalitnění nabídky 
primárního potenciálu cestovního ruchu (zkvalitnění využívání přírodních a kulturně-historických atraktivit 
pro cestovní ruch), ale i například podporu činností destinačních společností nebo rozvoj lidských zdrojů 
v oblasti cestovního ruchu.

Třetím dokumentem je Analýza priorit mikroregionů a rozvojových center Karlovarského kraje (Karlovarský 
kraj, 2014). Analýza vznikla pro potřeby tvorby nového plánu rozvoje Karlovarského kraje. Jsou zde definovány 
základní prioritní oblasti, na které by se měl Karlovarský Kraj soustředit. Jednou z nich je vedle vzdělávání 
či dopravní infrastruktury i cestovní ruch. V něm se má pozornost soustředit na veřejnou infrastrukturu 
cestovního ruchu, jako jsou veřejná zařízení pro volný čas, cyklostezky atd.) a na zlepšování koordinace 
aktivit veřejného a soukromého sektoru v jednotlivých lokalitách (organizační opatření). Pro členy obcí 
svazku představuje potenciál cestovního ruchu jeden z klíčových prvků rozvoje daných lokalit. I s ohledem na 
cestovní ruch se jako další z priorit jeví i zachování udržitelného životního prostředí. Píše se zde o opatřeních 
u zdrojů znečištění (ovzduší, voda), dále o podpoře snižování spotřeby energií, odpadovém hospodářství, 
ochraně krajiny, protipovodňových opatření a environmentálním vzdělávání. Výhodou je, že na území Ašska 
se aktuálně nenacházejí žádné zdroje znečištění. Potenciál pro rozvoj může být pak ve využití obnovitelných 
zdrojů energie, konkrétně větrné, případně využití biomasy. 

Čtvrtým dokumentem je Analýza rozvojových charakteristik Karlovarského kraje (Analýza 2012). Analýza 
pochází z roku 2012 a zabývá se jen některými, pro kraj potřenými tématy. Dokument je zaměřen zejména na 
ekonomické problémy kraje, takže se zde dočteme například o znalostní ekonomice nebo o potřebě utvoření 
inovačních systémů, které jsou klíčové pro to, aby se zastavil dosavadní negativní vývoj kraje, zejména vysoká 
nezaměstnanost, málo rozvinutý a výkonný zpracovatelský průmysl nebo nízká produktivita práce. Tyto 
charakteristiky se vztahují také na Ašsko, z něhož zmizelo hned několik tradičních průmyslových a zemědělských 
odvětví. Tím region trpí na vysokou nezaměstnanost, je i díky nízké úrovni vzdělání obyvatelstva neatraktivní 
pro mladé lidi, kteří ho proto ve velkém opouštějí. Region sousedící se svazkem a potenciální nejbližší partner 
je Vogtlandkreis v kraji Chemnitz. Ze základních charakteristik tohoto regionu ovšem vyplývá, že má obdobné 
problémy jako na území ČR, tedy vysoká nezaměstnanost, nižší úroveň HDP na obyvatele a produktivitu práce 
v porovnání s Bavorskem. V Bavorsku je situace sice poněkud lepší, přesto jde však v rámci Bavorska o region 
spíše strukturálně slabší. Z hlediska cestovního ruchu uvádí tento dokument fakticky pouze lázeňský cestovní 
ruch, snaha diverzifikovat nabídku turistických atraktivit a poukázat i na jeho jiné formy, se zde nevyskytuje.  
A tak zde sice čteme o dobrých podmínkách pro rozvoj cestovního ruchu a o tom, že Karlovarský kraj patří 
mezi významné turistické cíle domácího i zahraničního cestovního ruchu, ovšem patřičná diferenciace zde 
chybí. 

Pátým dokumentem je Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020 (Karlovarský kraj, 2014). Jsou zde 
stanoveny některé priority, které by potenciálně mohly mít pozitivní dopad na Ašsko. Je třeba si uvědomit, 
že Karlovarský kraj patří vedle krajů Ústeckého a Moravskoslezského ke strukturálně postiženým krajům, 
které kvůli tomu stát dotuje speciální podporou, aby je učinil více konkurenceschopnými s ohledem na 
rozvoj nových podnikatelských subjektů, aby napomohl ke specializaci klíčových odvětví ekonomiky kraje a 
aby stimuloval přímé a strategické zahraniční investice. Jedna z klíčových oblastí tohoto dokumentů je také 
cestovní ruch a důraz je a bude kladen na aktivní propagaci Karlovarského kraje jako atraktivní turistické 
destinace, na zlepšení propagace oblastí mimo hlavní turistické cíle, jakou je i území svazku Kamenné Vrchy, 
rozprostírající se několik kilometrů od Chebu a Františkových Lázní. V dalších z priorit, životnímu prostředí, 
se vedle praktických věcí, jakými je například zateplování budov, dočteme i o snaze investovat do zlepšení 
přírodních památek a o zatraktivnění venkovské krajiny. Z hlediska dopravních priorit se rozvoje Ašska týká 
Dostavba rychlostní silnice R6 v celé její délce, tedy i s etapou obchvatu města Aš a přeshraniční spojení s 
městem Rehau. V tomto duchu se o tom ostatně píše i v dalším rozvojovém dokumentu, kterým je Koncepce 
rozvoje silniční sítě Karlovarského kraje (Karlovarský kraj, 2013).
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CÍL A METODIKA ZKOUMÁNÍ
Analyzovaná data byla získána během dotazníkového šetření, které bylo realizováno za pomoci studentů 
univerzity v Ústí nad Labem. Šetření se věnovalo postojovým otázkám obyvatel Ašského výběžku vůči 
otázkám kulturní mobility a cestovního ruchu a proběhlo v říjnu 2017. Cílem tohoto šetření bylo zjistit, jak 
se místní obyvatelstvo staví k přeshraniční spolupráci, jaká témata považuje za perspektivní, co je zajímá 
na sousedních zemích Bavorsku a Sasku, jakou úlohu zde sehrává cestovní ruch a hodnotí kvalitu života 
a kulturní nabídku jednak ve svém vlastním regionu, ale také v sousedních spolkových zemích Německa. 
Ašsko se stalo předmětem výzkumu právě proto, že je vklíněno do německého území, že je to region velmi 
prostupný a otevřený, který to příhraničních větších německých měst, ať už v Bavorsku či Sasku, má blíže 
než do srovnatelných měst českých. Proto se očekávala poměrně velká mobilita těchto občanů. Výzkum 
byl primárně orientován na poznání mobility těchto občanů, na možnosti využívání kulturní či jiné nabídky 
v sousedské země a na úlohu cestovního ruchu a turistiky v těchto případných vazbách.

Výzkum byl realizován v Aši, Hranicích, Hazlově a Podhradí a jednalo se o kvótní vývěr. Při výběru 
respondentů jsme vycházeli z kontaktů studentů, ale i osob, které jsme v tomto regionu znali, každopádně 
z vazeb od lidí, kteří z těchto či blízkých míst pocházejí a kteří znali i tamní strukturu obyvatelstva. Výzkum 
byl soustředěn do října 2017 (poté, co předtím byl proveden předvýzkum, jehož cílem bylo optimalizovat 
dotazník). Respondenti rozdali dotazníky, následně je napomáhali vyplněné shromáždit. Celkem bylo rozdáno 
přes 500 dotazníků, navrátilo se jich 240, přičemž tento vyšší počet odevzdaných dotazníků je dán aktivním 
působením na respondenty. Dotazování probíhalo za pomoci studentů, ti byli nejprve uvedeni do metodologie 
kvantitativního výzkumu a sběru dat a následně se podíleli na sběru a částečně také na vyhodnocování dat. 
Výběr byl kvótní s drobnými odchylkami ve věkové skladbě.

VÝSLEDKY A DISKUSE
Zkoumaný vzorek zahrnoval z 58 procent ženy, jinak odpovídala skladba socioekonomické struktuře 
obyvatelstva Aše. Obyvatelstvo je z velké části autochtonní, téměř dvě třetiny respondentů zde žijí déle než 
10 let, což dává dobrý předpoklad pro znalost regionu. Zbylá třetina zde bydlí méně dlouho, jak je zřejmé níže 
z grafu. 

Graf 1: Jak dlouho žijete na území Ašského výběžku?

Zdroj: vlastní šetření
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Respondentům byla také položena otázka po tom, jaký potenciál pro rozvoj přeshraniční 
spolupráce v jejich regionu mají vybrané oblasti veřejného života. Poněkud pragmaticky a 
pochopitelně vybrali z nabídky odpovědí nejčastěji možnost rozvoje jejich regionu a také 
rozvoj obcí. Přeshraniční spolupráce je pojímána jako win-win projekt, proto se očekává, že 
z ní bude viditelný přínos pro nejbližší okolí respondentů. U této otázky měli respondenti 
možnost doplnit a vysvětlit v psané části případně to, co si ještě slibují. Objevovaly se 
konkrétní případy, kdy byly financovány například opravy různých staveb, ale i například 
postaven volnočasový areál. Třetím nejčastěji uváděným tématem pak byl cestovní ruch. Jako 
region Ašského výběžku, tak i severní Bavorsko kolem Hofu a Selbu a de facto i region Vogtland 
v Sasku jsou z hlediska turismu spíše méně navštěvované regiony, které toho nemají tolik co 
nabídnout. Výjimku zde představuje saská strana, ovšem zisky z turistiky a i potenciál rozvoje 
ve Vogtlandu jsou v porovnání s jinými saskými turistickými regiony též spíše podprůměrné. 
Spojit proto síly a pokusit se prezentovat tyto třeti regiony jako jeden turistický region, se 
přímo nabízí. V cestě tomu pochopitelně stojí řada překážek, včetně jazykové bariéry a malé 
ochoty vytvářet destinační management přeshraničně. 
Je vidět, že respondenti vidí ve všech dalších nabízených tématech potenciál již podstatně 
méně často. Navazovat na historii, což je v tomto regionu zejména s ohledem na 
prvorepublikovou minulost a na fakt, že zde až do roku 1945 žilo z drtivé většiny německy 
hovořící obyvatelstvo, je dodnes něco, co není jednoznačně přijímáno a co tedy je zdrojem 
určitých kontroverzí. Patrně proto se pro možnost historie rozhodl vůbec nejmenší počet 
respondentů. Podobné je to i v oblasti politiky, jakkoli ta je zcela zásadním předpokladem pro 
rozvoj jakýchkoli jiných aktivit na poli přeshraniční spolupráce. 
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Respondentům byla také položena otázka po tom, jaký potenciál pro rozvoj přeshraniční spolupráce v jejich 
regionu mají vybrané oblasti veřejného života. Poněkud pragmaticky a pochopitelně vybrali z nabídky 
odpovědí nejčastěji možnost rozvoje jejich regionu a také rozvoj obcí. Přeshraniční spolupráce je pojímána 
jako win-win projekt, proto se očekává, že z ní bude viditelný přínos pro nejbližší okolí respondentů. U této 
otázky měli respondenti možnost doplnit a vysvětlit v psané části případně to, co si ještě slibují. Objevovaly se 
konkrétní případy, kdy byly financovány například opravy různých staveb, ale i například postaven volnočasový 
areál. Třetím nejčastěji uváděným tématem pak byl cestovní ruch. Jako region Ašského výběžku, tak i severní 
Bavorsko kolem Hofu a Selbu a de facto i region Vogtland v Sasku jsou z hlediska turismu spíše méně 
navštěvované regiony, které toho nemají tolik co nabídnout. Výjimku zde představuje saská strana, ovšem 
zisky z turistiky a i potenciál rozvoje ve Vogtlandu jsou v porovnání s jinými saskými turistickými regiony též 
spíše podprůměrné. Spojit proto síly a pokusit se prezentovat tyto třeti regiony jako jeden turistický region, se 
přímo nabízí. V cestě tomu pochopitelně stojí řada překážek, včetně jazykové bariéry a malé ochoty vytvářet 
destinační management přeshraničně.

Je vidět, že respondenti vidí ve všech dalších nabízených tématech potenciál již podstatně méně často. 
Navazovat na historii, což je v tomto regionu zejména s ohledem na prvorepublikovou minulost a na fakt, že 
zde až do roku 1945 žilo z drtivé většiny německy hovořící obyvatelstvo, je dodnes něco, co není jednoznačně 
přijímáno a co tedy je zdrojem určitých kontroverzí. Patrně proto se pro možnost historie rozhodl vůbec 
nejmenší počet respondentů. Podobné je to i v oblasti politiky, jakkoli ta je zcela zásadním předpokladem pro 
rozvoj jakýchkoli jiných aktivit na poli přeshraniční spolupráce.

Graf 2: Jaká témata mají podle vás potenciál pro přeshraniční spolupráci?

Zdroj: vlastní šetření

Velmi zajímavé výsledky přinesla otázka po faktorech, které mají vliv na přeshraniční spolupráci se sousedním 
Německem. I z podobných šetření, realizovaných v jiných částech česko-německého pohraničí se objevují jako 
nejčastější problém jazykové problémy (Novotný 2016). Problém je to pro 54 procent respondentů z regionu 
Ašska. Narážíme tak na hlavní předpoklad pro jakékoli další vazby. Jazyk může představovat buď největší 
překážku, může a je však i zcela zásadním stimulem, který naopak otevírá dveře k sousedské zemi. Druhým 
největším problémem jsou rozdílná mentalita a rozdílné národní zájmy. Obyvatelé Ašska si jsou těchto rozdílů 
patrně poměrně dost vědomi, což může být dáno vyšší frekvencí jejich styků jak s Bavory, tak i Sasy. Naopak 
pro nejmenší počet z nich představuje problém doprava a také rozdílné financování místních samospráv. Pro 
každého třetího respondenta je pak problémem a překážkou nedůvěra vyplývající z historických problémů 
mezi oběma zeměmi. 
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Graf 3: Jaké faktory podle Vás ovlivňují přeshraniční spolupráci se sousedním Německem?

Zdroj: vlastní šetření

Následující dvě otázky byly rozděleny zvlášť na to, co respondenty zajímá jednak na sousedním Bavorsku, 
ale také na Sasku. Rozdíly však nejsou nijak signifikantní, respondenti nejspíše pojímají Německo jako jeden 
region bez toho, aniž by blíže diferencovali. Existovala sice možnost vypsat odlišnosti mezi oběma zeměmi 
v nabízených segmentech, toho však využila jen malá část respondentů. Nejčastěji jsou obě spolkové země 
pro obyvatele Ašského výběžku atraktivní kvůli nákupům. Nákupní turistika v tomto regionu funguje oběma 
směry a je pozoruhodné, jak se občané na obou stranách hranice informují o různých prodejních akcích a jak 
dokáží využívat výhod druhé země. V případě nabídky pamětihodností a historie se v obou případech objevily 
velmi malé podíly 7 a 9 procent, což ukazuje na pouze malý zájem populace o tento aspekt sousední země. 
Neudiví, že více se o památky a dějiny jak Bavorska, tak i Saska, zajímají muži a osoby s vyšším dosaženým 
vzděláním. 

Graf 4: Co Vás nejvíc zajímá na sousedním Bavorsku?

Zdroj: vlastní šetření
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Graf 5: Co Vás nejvíc zajímá na sousedním Sasku?

Zdroj: vlastní šetření

Šetření poskytlo také možnost se respondentů zeptat na kvalitu života jednak v regionu, kde žijí, ale i 
v Německu. Zde se již dílčí odlišnosti objevují. Především je z níže uvedeného grafu zřejmé, že nejvyšší kvalitu 
života respondenti spatřují v Bavorsku, což i koresponduje se socioekonomickými ukazateli ve všech třech 
nabízených oblastech. Životní úroveň v Sasku je též považována většinově za vysokou, přeci jen se však již 
objevují i kritičtější reakce, což je jistě dáno společným osudem, který postihl periferní pohraniční oblasti v ČR 
i Sasku, tedy odliv lidí a vylidňování pohraničí na úkor městských center, což pozorujeme od devadesátých 
let fakticky až do současnosti. To je přeci jen v rozporu s průmyslovými centry v Bavorsku, kam ostatně i část 
občanů z Ašska pendluje za prací, ať už do sektoru výroby, nebo do služeb.

Graf 6: Jak hodnotíte kvalitu života…
Ohodnoťte na stupnici 1 (=velmi malá kvalita života) až 5 (=velmi vysoká kvalita života).  

Můžete uvést i hodnoty mezi tím.
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Podobně kritičtí jsou obyvatelé Ašského výběžku také vůči hodnocení kulturní nabídky ve svém regionu. Je 
to do značné míry samozřejmé, pokud zohledníme skutečně periferní povahu tohoto regionu, který nenabízí 
tolik kulturních atraktivit a kulturního vyžití. V tomto ohledu jsou příhraniční oblasti obou spolkových zemí 
na tom podstatně lépe, což se odráží i na postojích respondentů. Ti dále také mohli uvést, jakých konkrétních 
aktivit se v sousedské zemi účastní. Je třeba poznamenat, že přeshraniční cestování za kulturou z české strany 
směrem do Německa je spíše výjimkou. Objevily se skutečně pouze ojediněle nejčastěji odpovědi, že se jedná 
o koncerty, případně divadelní představení. Region přitom nabízí některé zajímavé kulturní programy, jakými 
je třeba i Festival Hudba nezná hranic / Musik kennt keine Grenzen, který již několik let nabízí na různých 
místech nejen zkoumaných pohraničních úseků, ale obecně v česko-německém příhraničí řadu koncertů  
a dalších hudebních představení. 

Graf 7: Jak hodnotíte kulturní nabídku …
Kulturní nabídka může zahrnovat divadlo, operu, muzea, ale i festivaly nebo i jiné formy umění.

Zdroj: vlastní šetření

ZÁVĚR
Spolupráce mezi Čechy a Němci v regionu Ašského výběžku a přilehlých pohraničních úseků Horních Frank 
v Bavorsku a Vogtlandu v Sasku vykazuje několik významných specifik. Tyto regiony jsou predestinovány ke 
kooperaci, která se zde odehrává v různých oblastech. Jak analýza dostupných dokumentů, tak i prezentace 
relevantních projektů na poli cestovního ruchu a kultury ukazují, že obě oblasti jsou v rozvoji přeshraničních 
aktivit využívány dosud pouze málo. Přeshraniční spolupráce trpí i v tomto regionu patrně absencí dobrého 
projektového managementu a inovativních nápadů, které by výrazně více prezentovaly tato území jako jeden 
region cestovního ruchu. Přitom právě spojení těchto periferních oblastí může být jejich silnou stránkou  
a může region zatraktivnit a přilákat do něj turisty. 

Zejména česká strana, na jejímž území se nalézá vůbec nejméně turistických atraktivit, zde může profitovat 
z toho, pokud se stane součástí doplňkových aktivit turistů, kteří navštíví buď některé z lázeňských měst, 
ostatně i Františkovy Lázně, ale také některá další turisticky zajímavá a atraktivní města. Ašsko nabízí poměrně 
zajímavé přírodní bohatství, které může do značné míry vyvážit naopak silnější kulturní nabídku, která se 
vyskytuje v Bavorsku i Sasku. 
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regiony jsou predestinovány ke kooperaci, která se zde odehrává v různých oblastech. Jak 
analýza dostupných dokumentů, tak i prezentace relevantních projektů na poli cestovního 
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pouze málo. Přeshraniční spolupráce trpí i v tomto regionu patrně absencí dobrého 
projektového managementu a inovativních nápadů, které by výrazně více prezentovaly tato 
území jako jeden region cestovního ruchu. Přitom právě spojení těchto periferních oblastí 
může být jejich silnou stránkou a může region zatraktivnit a přilákat do něj turisty.  
Zejména česká strana, na jejímž území se nalézá vůbec nejméně turistických atraktivit, zde 
může profitovat z toho, pokud se stane součástí doplňkových aktivit turistů, kteří navštíví buď 
některé z lázeňských měst, ostatně i Františkovy Lázně, ale také některá další turisticky 
zajímavá a atraktivní města. Ašsko nabízí poměrně zajímavé přírodní bohatství, které může do 
značné míry vyvážit naopak silnější kulturní nabídku, která se vyskytuje v Bavorsku i Sasku.  
Destinační management Ašska se však musí vypořádat s jistým předsudkem opuštěnosti, 
vylidněnosti a tím perifernosti tohoto regionu. Samozřejmě, nemalou roli hrají i komplikované 
místní tradice, tedy odsun německého obyvatelstva. Ovšem opět se však jedná o určitou 
podobnost s přilehlými bavorskými a saskými regiony, která by se vhodným marketingem však 
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Destinační management Ašska se však musí vypořádat s jistým předsudkem opuštěnosti, vylidněnosti  
a tím perifernosti tohoto regionu. Samozřejmě, nemalou roli hrají i komplikované místní tradice, tedy odsun 
německého obyvatelstva. Ovšem opět se však jedná o určitou podobnost s přilehlými bavorskými a saskými 
regiony, která by se vhodným marketingem však dala přeměnit naopak ve výhodu a turistickou atraktivitu. Je 
třeba přímo na místě inovativních představ a projektů, které je možné spolufinancovat rozvojovými programy 
přeshraniční spolupráce. Také v tom je možné vidět výzvu pro budoucí formován nabídky cestovního ruchu. 
Z hlediska postojů respondentů v šetření, které bylo v této studii prezentováno, si lze povšimnout značné 
atraktivity sousedské země a pocitu nezajímavosti v regionu vlastním. Bariéru pro rozvoj přeshraničních aktivit 
představuje nadále nedostatečná jazyková kompetence, zejména neznalost němčiny u Čechů. Je to totiž 
zejména německý jazyk, který je nejčastějším dorozumívacím prostředkem při komunikaci Čechů s Němci. 
Přechod k angličtině je patrný pouze u nejmladší generace. Cestovní ruch je respondenty nahlížen jako faktor 
rozvoje, což dobrým předpokladem pro jeho rozvoj jak v rámci Ašského výběžku, tak i v jeho přeshraničním 
rozměru. Je třeba vyčkat dalších projektů a konkrétních činů, které by region učinily atraktivním a napomohly 
by k jeho vyšší návštěvnosti.
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ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE IURIDICA 3/16
MONOTEMATICKÉ ČÍSLO K PRÁVNÍ ÚPRAVĚ  

CESTOVNÍHO RUCHU

Zuzana Medelská Tkáčová

Acta Universitatis Carolinae Iuridica 3/20161. Vol. LXII. Praha: Univerzita Karlova,  Právnická fakulta 
Nakladatelství Karolinum, 2016. 182 s., ISSN 0323-0619 je uznávaným vedeckým časopisom Právnickej fakulty, 
Univerzity Karlovej v Prahe. Časopis je evidovaný v Českej národnej bibliografii, na zozname recenzovaných 
vedeckých časopisov RVVI, v Indexe Foreign Legal Periodicals (vedený American Association of Law Libraries), 
ako aj evidovaný v indexe Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com). Je potrebné 
zdôrazniť skutočnosť, že všetky príspevky tvoriace obsah vedeckého časopisu sú recenzované. Publikácia pod 
číslom 3/2016, ktorej vedecký redaktor bol JUDr. PhDr. René Petráš, PhD,  je špecificky zameraná na oblasť 
cestovného ruchu. Definované sú tak všeobecné otázky právnej úpravy cestovného ruchu, ako aj konkrétna 
legislatíva v podobe zákona č. 159/1999 Sb.  o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. 
Pozornosť je venovaná aj príprave zákona o podpore rozvoja cestovného ruchu a otázkach regionalizácie 
cestovného ruchu.

Autori recenzovaných príspevkov podrobne analyzujú jednotlivé právne aspekty cestovného ruchu v minulosti, 
súčasnosti a budúcnosti. Výnimkou nie je ani analýza legislatívy Európskej únie dotýkajúcej sa cestovného 
ruchu, či právna úprava tejto problematiky v iných krajinách Európskej únie.

Spomenúť je potrebné predovšetkým príspevok JUDr. PhDr. René Petráša, Ph.D., ktorý ako vedecký redaktor 
časopisu venuje priestor tradícii právnej úpravy cestovného ruchu v Českej republike ako aj jej reglementácií 
v súčasnosti. Obsahom príspevku je predovšetkým analýza právnej úpravy turizmu v Českej republike, 
pričom zdôraznená je aj prepojenosť na legislatívu Európskej únie. Dôraz kladie na právnu reguláciu tejto 
problematiky tak súkromným ako aj verejným právom. Autor ponúka analýzu konkrétnych právnych predpisov 
súkromnoprávneho a verejnoprávneho charakteru. Záverom zdôrazňuje, že oblasť cestovného ruchu je 
dynamickým fenoménom, ktorý sa vyvíja, či už v samotnej Českej republike, ako aj v rámci európskeho práva, 
pričom spomína konkrétne nedostatky aktuálnej právnej úpravy. 

Autorka Ing. Martina Doležalová a RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. v rámci svojho príspevku poukazujú 
na praktické dopady novely zákona č. 159/1999 Sb. na činnosť cestovných kancelárií. Autorky mapujú proces 
novelizácie a definujú dopad novelizácie na cestovné kancelárie. Zadefinovaný a analyzovaný je právny 
rámec podnikania v oblasti činnosti cestovných kancelárií v Českej republike. Hlavným cieľom príspevku je 
analýza procesu tvorby návrhu novely zákona č. 159/1999 Sb., ktorá vyvrcholila prijatím predloženej novely 
Poslaneckou snemovňou parlamentu Českej republiky, ako aj prezentácia praktických dopadov novely na 
fungovanie cestovných kancelárií na území Českej republiky. Analýza je vykonaná na základe odborných 
článkov, konania pracovných skupín, prehlásení profesijných združení a diskusií na pôde Parlamentu Českej 
republiky. Príspevok je doplnený o výskum realizovaný študentmi Vysokej školy polytechnickej v Jihlave. 
Výskum bol realizovaný v rámci predmetu Management cestovných kancelárií v priebehu roka 2014 na 
území jednotlivých krajov Českej republiky. Skúmaný bol praktický dopad novelizácie vyššie uvedeného 
zákona na fungovanie cestovných kancelárií. Oslovených bolo 717 cestovných kancelárií, z celkového počtu 
približne 1100 cestovných kancelárií z celej Českej republiky. Autorky záverom hodnotia realizovaný výskum  
a poukazujú na skutočnosť, že v dôsledku nedôslednej legislatívnej zmeny niektoré cestovné kancelárie 
museli zo dňa na deň ukončiť svoju činnosť, čo vnímajú ako negatívny jav pre ekonomiku Českej republiky.

http://www.ceeol.com
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Doc. Ing. Ľubomír Kmeco, Ph.D. sa ako autor príspevku s názvom: Regionalizácia a stratégia cestovného ruchu 
na Slovensku, venuje problematike cestovného ruchu na území Slovenskej republiky v kontexte histórie, 
súčasnosti a budúcnosti. Autor definuje právny základ systémových opatrení regionalizácie cestovného 
ruchu ako aj stratégie cestovného ruchu na Slovensku. Zdôrazňuje odvážnosť tvrdenia vízie cestovného ruchu 
na Slovensku v zmysle stratégie cestovného ruchu do roku 2020. Konkrétne spomína, že Slovensko bude  
v zmysle tejto vízie: „...krajina s vyspelým cestovným ruchom, ktorý bude medzinárodne konkurencieschopný, 
s rozvinutým destinačným manažmentom, kvalitne poskytovanými službami, s dostatočne vzdelaným  
a kvalifikovaným personálom, v jasnej koexistencii s ochranou prírody, kultúrnymi hodnotami a zachovaním 
kultúrneho a prírodného dedičstva.“. Autor zároveň dodáva, že k naplneniu tejto vízie je nevyhnutné 
koordinovane podporovať marketingové činnosti na všetkých úrovniach a to s využitím všetkých dostupných 
moderných komunikačných a prezentačných technológií. Záverom odôvodňuje dôležitosť cestovného ruchu, 
ktorý definuje ako spoločnesko-ekonomickým jav, a ktorý nevyhnutne potrebuje adekvátnu pozornosť  
a systémové opatrenia, ktoré dokážu tento segment zdokonaľovať. 

Cestovný ruch je dôležitým fenoménom každého štátu, ktorý okrem iného predstavuje aj významné príjmy do 
štátneho rozpočtu. Aj z tohto dôvodu je nevyhnutná adekvátna právna regulácia, ktorá tento fenomén podporí 
a zároveň ponúkne právnu istotu pre všetky subjekty, ktoré sa cestovnému ruchu venujú. Nevyhnutná je 
taktiež vízia do budúcich rokov s cieľom zdokonaliť cestovný ruch, čo bude v konečnom dôsledku prínosom tak 
pre verejný ale aj súkromný sektor. Realizácia cestovného ruchu v súčasnosti vyžaduje spoluprácu Európskej 
únie a členských štátov, kde musí byť ponúknutý teoretický a praktický rámec pre kontinuálny rozvoj tohto 
odvetvia. Acta Universitatis Carolinae sa venuje teda vysoko aktuálnej problematike, pričom definuje právny 
rámec tohto fenoménu v Českej republike, v Slovenskej republike a Európskej únii.
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ZÁKLADNÍ PUBLIKACE K PRÁVNÍ ÚPRAVĚ  
CESTOVNÍHO RUCHU V ČR

Přehled právní problematiky cestovního ruchu naleznete rovněž na: 
http://turismus.prf.cuni.cz/

MONOGRAFIE:

• HAVLÍČKOVÁ, Klára, KRÁLOVÁ, Renata. Cestovní právo. Praha: C.H.Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-267-0.
• LINDEROVÁ, Ivica. Cestovní ruch. Teoretická a právní východiska. Praha: Idea Servis, 2015.  

ISBN 978-80-85970-86-9.
• PETRÁŠ, René. Právo a cestovní ruch. Praha: UJAK, 2013. ISBN 978-80-7452-032-7.

KOLEKTIVNÍ PUBLIKACE:

• Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2016, č. 3, 182 s. ISSN 0323-0619.  
Dostupné také z https://www.prf.cuni.cz/dcz/dokumenty/auci/1404046928/

POPULARIZAČNÍ ČLÁNKY K AKTUÁLNÍM PROBLÉMŮM:

• Početné články k aktuálním problémům zejména od HAVLÍČKOVÁ (od 2016 DVOŘÁKOVÁ) Klára a PETRÁŠ 
René v časopise Communication On-line Travel Business (COT business), od 2017 COT celý o turismu. 
ISSN 1212-4281.

ZÁKLADNÍ PUBLIKACE K PRÁVNÍ ÚPRAVĚ CESTOVNÍHO RUCHU SOUSEDNÍCH 
STÁTŮ:

• JURČOVÁ, Monika, DOBROVODSKÝ, Róbert, NEVOLNÁ, Zuzana, OLŠOVSKÁ, Andrea.  
Právo cestovného ruchu. Bratislava: C.H.Beck, 2014. ISBN 978-80-89603-27-5.

• FÜHRICH, Ernst. Reiserecht. 7. vyd. München: C.H.Beck, 2015. ISBN 978-3-406-66847-0.
• NESTEROWICZ, Miroslaw. Prawo turystyczne. 5. vyd. Warszawa: Wolters Kluver, 2016.  

ISBN 978-83-264-9983-8.
• STOCK, Wolfgang. Grundzüge des Tourismusrechts. Wien: Linde Verlag, 2015. ISBN 978-3-7073-3057-1.

http://turismus.prf.cuni.cz/
https://www.prf.cuni.cz/dcz/dokumenty/auci/1404046928/
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