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Evropské  prohlá s éní  o céstovní m ruchu pro ru st á 
prácovní  mí stá  

 

Cestovní ruch je důležitou hybnou silou hospodářského a sociálního rozvoje. Toto odvětví povzbuzuje 

hospodářský růst tím, že vytváří příjmy, zaměstnanost a investice v Evropě a prostřednictvím svého 

vývozu i na zdrojových trzích celého světa. Pomáhá udržet naše kulturní a přírodní dědictví, zajišťuje 

výnosy k financování zařízení a infrastruktury pro návštěvníky a obyvatele a podporuje povědomí 

společné evropské identity a občanství, které vynikají svou rozmanitostí. 

Europe Evropa je nejvýznamnější cílovou oblastí cestovního ruchu na světě díky podílu na trhu, který 

v roce 2016 dosáhl 50 %1. Odvětví cestovního ruchu (přímo a nepřímo) vytváří 10,2 % celkového HDP 

zemí EU-28, přičemž podle prognóz by toto číslo mělo do roku 2017 vzrůst na 11,2 % HDP2.  

Odvětví cestování a cestovního ruchu v EU podporuje téměř 26,5 milionu osob a vývoz návštěvníků 

generuje částku 375,1 miliardy EUR. Úloha cestovního ruchu je čím dál významnější, pokud uvážíme, že 

svou podstatou jde o odvětví, které je náročné na pracovní sílu, opírá se především o malé a střední 

podniky a vykazuje vysoké podíly zaměstnanosti žen a mladých lidí.  

V době, kdy míry nezaměstnanosti dramaticky rostou, ukazují údaje, že odvětví cestování a cestovního 

ruchu zůstává jedním z předních tvůrců pracovních míst v Evropě i na celém světě. 

S ohledem na tyto skutečnosti se evropské veřejné a soukromé zúčastněné subjekty v oblasti 

cestovního ruchu i zúčastněné subjekty s vysokým zájmem na cestovním ruchu sjednotily a společně 

předkládají toto evropské prohlášení o cestovním ruchu. Tento dokument upozorňuje na priority politiky 

EU v uvedeném odvětví pro nadcházející roky. 

 

NAŠE SDĚLENÍ 

Formulování účinných politik v oblasti cestovního ruchu vyžaduje celostní evropský přístup zohledňující 

četné dopady tohoto odvětví i široké spektrum zúčastněných subjektů, které se na cestovním ruchu 

podílejí nebo jsou jím dotčeny. Tuto skutečnost uznala Lisabonská smlouva, která článkem 195 SFEU 

ukládá Evropské unii povinnost podporovat konkurenceschopnost evropského odvětví cestovního ruchu 

vytvářením příznivého prostředí pro jeho růst a rozvoj a stanovením integrovaného přístupu k odvětví 

cestování a cestovního ruchu. 

                                                           
1  Světová organizace cestovního ruchu (2017), Tourism Highlights (Hlavní údaje o cestovním ruchu), vydání 2017, UNWTO, Madrid. 
2  Světová rada pro cestování a cestovní ruch (2017), Travel & Tourism Economic Impact 2017 European Union (Cestování a cestovní ruch; 

hospodářský dopad 2017, Evropská unie), WTTC, Londýn. 
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NAŠE PRIORITY  

 

Konkurenceschopnost 

1. Dosáhnout promyšlenějších politik a procesů týkajících se jednotných schengenských víz s cílem 

minimalizovat prvky odrazující legální turisty, ať už cestují pro zábavu nebo z profesních důvodů. 

2. Snížit administrativní a daňovou zátěž, podporovat vznik podniků a prosazovat přeshraniční prodej a 

poskytování služeb. 

3. Prosazovat inteligentnější daňové politiky a lepší koordinaci mezi EU a vnitrostátními, regionálními a 

místními orgány, aby bylo zajištěno, že Evropa zůstane konkurenceschopnou cílovou oblastí pro 

turistické cesty a podnikání. Přezkum regulačního rámce by měl zahrnout DPH, odvody, místní daně a 

daně z osobní letecké přepravy. 

4. Zajistit rovné podmínky a spravedlivou hospodářskou soutěž pro všechny poskytovatele služeb v 

oblasti cestovního ruchu. 

 

 
Digitalizace 

5. Rozvinout finanční podporu EU pro digitalizaci odvětví cestovního ruchu a zřizování fór odborníků s 

cílem prosazovat správné postupy. 

6. Zajistit transparentnost a neutralitu pro on-line spotřebitele a podniky. Přezkum regulačního rámce by 

měl zahrnout on-line vyhledávání a platformy typu „peer-to-peer“. 

7. Prosazovat další maximální cenové limity pro poplatky za datový roaming, bezplatné wi-fi připojení 

pro návštěvníky a více mnohojazyčného obsahu pro turistické cíle a akce v destinacích. 

 

Řádná správa 

8. Vypracovat specializovanou strategii EU v oblasti cestovního ruchu s jasnými cíli, ukazateli a 

opatřeními pro cestovní ruch v EU při zapojení všech zúčastněných subjektů cestovního ruchu. 

9. Předcházet zdvojování právních předpisů a odstraňovat rozpory v právních předpisech na jednotném 

trhu se službami cestovního ruchu zajištěním lepší koordinace politik a předpisů generálních ředitelství 

ovlivňujících cestovní ruch. 

10. Včas oznamovat (nejméně 24 měsíců předem) jakékoli změny příslušných právních předpisů 

(daňových či jiných) ovlivňujících cestovní ruch. 
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11. Zajistit transparentnost výběru a následného použití daňových příjmů z návštěvnické ekonomiky*. 

12. Zjednodušit právní předpisy v oblasti daní a ochrany spotřebitele a zajistit jednotné prosazování. 

13. Určit a prosazovat správné postupy v oblasti cestovního ruchu, které budou odrážet cíle a opatření 

navrhované v tomto prohlášení (např. řízení regulace cestovního ruchu a sociální odpovědnost podniků). 

14. Zajistit systematické zapojení zúčastněných subjektů ze soukromého sektoru v odvětví cestovního 

ruchu i orgánů pro cestovní ruch na všech úrovních správy. 

15. Pravidelně sledovat a vyhodnocovat výkonnost a dopad návštěvnické ekonomiky (např. na 

hospodářskou výkonnost EU z hlediska přesných údajů o udržitelnosti a zaměstnanosti).  

16. Usnadnit přístup k inteligentnímu a udržitelnému financování z EU pro zúčastněné subjekty v oblasti 

cestovního ruchu v souvislosti s růstem a tvorbou pracovních příležitostí.  

17. Financování projektů by mělo zohledňovat i potřeby evropských občanů, návštěvníků, pracovníků, 

podniků a evropských organizací. 

 

 
Společná propagace 

18. Podpořit vývoj a trvalou propagaci rozmanitosti nabídek cestovního ruchu v Evropě včetně 

celoevropských tematických produktů v oblasti cestovního ruchu (např. cyklostezky, gastronomie, 

kultura, příroda, scénické umění, lázně a wellness atd.). 

19. Zajistit financování pro dlouhodobé společné činnosti propagující Evropu jako destinaci na 

zdrojových trzích, a tím přidat hodnotu snahám vnitrostátních a regionálních organizací cestovního 

ruchu a ostatních souvisejících organizací.  

20. Usnadnit spolupráci soukromého sektoru, prosazovat iniciativy založené na spolupráci veřejného a 

soukromého sektoru (např. párování programů finančního krytí a marketingu) a podporovat 

meziodvětvová partnerství. 

21. Podporovat a prosazovat třetími stranami zajišťované evropské systémy kvality, které mají jasný 

obecný přínos (např. v oblasti ubytování, gastronomie, umění a dědictví, destinací, tematických 

produktů atd.). 

 

 
Sezónní povaha 

22. Prosazovat správné postupy při prodlužování sezóny a rozšiřování kapacity (např. lepší rozložení 

školních prázdnin, prodloužená provozní doba) a diverzifikaci (např. rozvíjení návštěvnických příležitostí 

pro další osoby, například pro osoby s nízkými příjmy a osoby, které nejsou vázány na školní prázdniny). 
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23. Podporovat rozvoj celoročního cestovního ruchu diverzifikací nabídky, zejména v cílových místech 

tradičně známějších svými sezónními zajímavostmi (např. zimní turistické dovolené v jižní Evropě; 

cykloturistické dovolené v lyžařských střediscích), nebo celoroční atraktivity založené na přírodních 

zdrojích, například venkovský a aktivní cestovní ruch.  

24. Podporovat tvůrčí propagaci dostupné nabídky cestovního ruchu během celého roku. 

 

Dovednosti a kvalifikace 

25. Prosazovat uznávání příslušných kvalifikací, znalostí, dovedností a zkušeností na celém jednotném 

trhu. 

26. Zvyšovat povědomí o profesní kariéře v rámci návštěvnické ekonomiky*. 

27. Povzbuzovat produktivnější vztah mezi poskytovateli odborné přípravy / vzdělávání a odvětvím. 

28. Více využívat stávající celoevropské programy pro zaměstnanost mladých lidí a rozvíjet nové 

programy. 

29. Posilovat programy celoživotního učení pro osoby pracující v odvětví cestovního ruchu a 

zpřístupňovat je na internetu. 

30. Podporovat zlepšování jazykových dovedností pracovníků v oblasti cestovního ruchu a prosazovat 

jejich svobodu pohybu. 

31. Povzbuzovat odbornou přípravu v oblasti kulturního povědomí s cílem zlepšit služby poskytované 

návštěvníkům ze všech zdrojových trhů. 

 

Udržitelnost 

32. Environmentální udržitelnost: vytvořit strategický plán pro environmentálně udržitelné odvětví 

cestovního ruchu (včetně systémů, technologie a infrastruktury) a přispět tak k cílům v oblasti reakce na 

změnu klimatu a tvorby udržitelných pracovních příležitostí ve spolupráci se všemi relevantními 

generálními ředitelstvími a případně mezinárodními subjekty. 

33. Ekonomická a provozní udržitelnost: zajistit finanční podporu z EU pro dlouhodobé a střednědobé 

iniciativy v oblasti cestovního ruchu na evropské úrovni pokrývající celý hodnotový řetězec. Zajistit 

spravedlivé přínosy z cestovního ruchu pro podniky na zdrojových a cílových trzích včetně přínosů pro 

místní komunity a osoby pracující v tomto odvětví. 
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34. Určit a podporovat správné postupy při řízení kapacit a destinací tak, aby se nabídka úspěšně 

přizpůsobovala poptávce, a zajistit, aby kvalitu zážitků návštěvníků doprovázela i kvalita života místních 

komunit. 

35. Sociální a kulturní udržitelnost: řídit dopad na místní kulturu a komunity v cílových oblastech; 

udržovat dlouhodobou zaměstnanost v odvětví cestovního ruchu se spravedlivými pracovními 

podmínkami pro všechny, zejména v klíčových dílčích odvětvích, kde jsou nábor a udržení pracovníků 

stále náročné (např. sociální ochrana, odměňování, rovné příležitosti, rovné zacházení atd.)  

36. Podporovat koncepci cestovního ruchu jako práva pro každého. Umožnit cestování všem evropským 

občanům včetně osob s nízkými příjmy nebo se zdravotním postižením  

 

Dopravní propojení 

37. Prosazovat na spotřebitele zaměřenou/é platformu/y veřejného a soukromého sektoru pro 

multimodální mobilitu (prostřednictvím lepší spolupráce generálních ředitelství a poskytovatelů služeb). 

38. Zlepšit turistickou a dopravní infrastrukturu, a to i ve vzdálených, venkovských, horských, ostrovních 

a pobřežních oblastech. 

39. Rozvinout evropskou strategii, která udržitelným způsobem zvýší propojení všech druhů dopravy, 

včetně úprav infrastruktury a informací pro uspokojení zvláštních potřeb všech cestujících osob. 

40. Prostřednictvím financování z EU zlepšit kvalitu a koordinaci specializovaných koridorů osobní 

dopravy (např. železniční a silniční trasy, cyklostezky, námořní vodní cesty, stezky pro pěší, jednotné 

evropské nebe atd.). 

41. Prosazovat spravedlivý a rovný přístup k příslušným údajům pro hospodářské subjekty v odvětví 

cestování a dopravy s cílem usnadnit digitální multimodální postupy včetně jízdenek pro celou trasu 

mezi výchozím a cílovým místem. 

42. Povzbuzovat lepší dostupnost a zařízení přímo v destinacích v blízkosti turistických cílů s cílem 

usnadnit přístup a minimalizovat narušování, jakož i odstranit jazykové překážky. 

43. Prosazovat liberální dohody v oblasti letecké dopravy na úrovni EU, které otevřou přístup na trh s 

hlavními obchodními partnery EU, řešit otázku blížícího se dosažení maximální kapacity letišť a docílit 

jednotného evropského nebe, aby se tak redukovaly cestovní vzdálenosti, doby, náklady i emise CO2. 

44. Zajistit dostatečné a předvídatelné financování železniční infrastruktury, aby se zvýšila atraktivita a 

kvalita železničních služeb jakožto katalyzátor k uvolnění potenciálu rozvoje cestovního ruchu v souladu 

s cíli EU, které se týkají přesunů mezi jednotlivými druhy dopravy ve prospěch železnice. 
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* Návštěvnickou ekonomiku tvoří hodnota, kterou generuje poskytování zboží a služeb souvisejících s cestovním 

ruchem, a hodnota nepřímých příspěvků jiných odvětví, která závisí na cestovním ruchu, včetně jeho 

dodavatelského řetězce. To zahrnuje i dopad kapitálových investic a výdajů sektoru vládních institucí souvisejících s 

cestovním ruchem. 

 

Další informace o iniciativě a možnostech zapojení najdete na adrese www.tourismmanifesto.eu 

http://www.tourismmanifesto.eu/

