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CESTOVNÍ RUCH

Cestovní ruch má od prosince 2009 vlastní právní základ. V nových finančních výhledech na
období 2014-2020 však pro něj není vyhrazena samostatná rozpočtová položka.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Čl. 6 písm. d) a hlava XXII článek 195 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

CÍLE

Odvětví cestovního ruchu v nejužším slova smyslu (tradiční poskytovatelé zájezdů a služeb
v oblasti cestovního ruchu) v Evropské unii zahrnuje přibližně 1,8 milionu společností,
především malých a středních podniků. Jeho podíl na HDP činí přibližně 5 % a zaměstnává 5,2 %
aktivního obyvatelstva (což odpovídá asi 9,7 milionu osob). Zohledníme-li úzkou návaznost na
další hospodářská odvětví, je tento podíl ještě vyšší [více než 10 % hrubého domácího produktu
(HDP) a nejméně 12 % celkové zaměstnanosti, což odpovídá 13 milionům pracovníků].
V roce 2014 dosáhl mezinárodní cestoví ruch ve světě 1 133 miliard příjezdů (+4,3 %) a v Evropě
představoval 582 milionů příjezdů, což je 51 % trhu (+3 %). Tak Evropa (a na 1. místě Francie)
potvrzuje své postavení první turistické destinace na světě. Dlouhodobá prospektivní studie
MOP mimoto předpokládá, že do roku 2030 bude nárůst cestovního ruchu v Evropě skromnější,
odhadovaný na 744 miliony turistů (+1,8 %), což představuje 41,1 % trhu.
Z evropského hlediska hraje politika cestovního ruchu svou úlohu také při sledování obecných
cílů v oblasti zaměstnanosti a politiky růstu. Postupně bude stále významnější i environmentální
a udržitelný rozměr cestovního ruchu, ačkoli je již přítomen v oblastech „udržitelného“,
zodpovědného či etického cestovního ruchu.

VÝSLEDKY

A. Obecná politika
Od zasedání Evropské rady dne 21. června 1999, jehož tématem byl „Cestovní ruch a
zaměstnanost“, věnuje Unie stále větší pozornost přínosu cestovního ruchu pro evropskou
zaměstnanost. V listopadu 2001 Komise zveřejnila sdělení [COM(2001)665] nazvané
„Spolupráce pro budoucnost evropského cestovního ruchu“, v němž navrhla rámec činností a
opatření na podporu evropského cestovního ruchu. Přístup exekutivy byl potvrzen v usnesení
Rady ze dne 21. května 2002 o budoucnosti cestovního ruchu, které bylo novým impulsem
spolupráce mezi veřejnými a soukromými subjekty v průmyslu evropského cestovního ruchu
s cílem učinit z Evropy hlavní turistickou destinaci.
Na tomto základě Komise později zavedla řadu opatření a iniciativ. Mezi přímé výsledky této
strategie patří například:
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— satelitní účty cestovního ruchu pro každý členský stát dokončené při prezentaci prvního
evropského satelitního účtu;

— spuštění portálu na podporu Evropy jako turistické destinace;

— evropské fórum o cestovním ruchu pořádané od roku 2002 (tématem 14. fóra konaného
v roce 2015 v Lucemburku byla zejména „digitalizace cestovního ruchu“).

Od roku 2001 do února 2014 vydala Komise sedm sdělení o směrech své politiky za účelem
rozvoje odvětví cestovního ruchu, například.
— sdělení [COM(2007)0621 final] ze dne 19. října 2007 – Agenda pro udržitelný a

konkurenceschopný evropský cestovní ruch –, které představuje udržitelný rozvoj jako
prostředek k zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti cestovního ruchu a oznamuje
zahájení tříletých přípravných akcí;

— sdělení [COM(2010)352 final], ze dne 30. června 2010 — Evropa jako přední světová
destinace cestovního ruchu – nový politický rámec pro evropský cestovní ruch —, které
analyzuje faktory a překážky konkurenceschopnosti cestovního ruchu a jeho udržitelného
rozvoje;

— sdělení [COM(2012)649 final] ze dne 7. listopadu 2012 — Provádění a rozvoj společné
vízové politiky k podpoře růstu v EU —, jehož cílem je posílit příliv turistů z třetích zemí
prostřednictvím společné vízové politiky;

— sdělení [COM(2014)86 final] ze dne 20. února 2014 – Evropská strategie pro větší růst
a vyšší zaměstnanost v pobřežním a námořním cestovním ruchu –, jehož cílem je podpora
udržitelného růstu a konkurenceschopnosti v pobřežním a námořním cestovním ruchu.

B. Zvláštní opatření
1. Ve prospěch turistů/cestujících či rekreantů
Jedná se o opatření, jejichž cílem je usnadnit překračování hranic a chránit zdraví, bezpečnosti
a hmotné zájmy turistů. K těmto opatřením patří zejména doporučení Rady 86/666/EHS
o bezpečnosti stávajících hotelů proti rizikům požáru a také nová směrnice o souborných
cestovních službách a spojených cestovních službách (kterou se zruší směrnice 90/314/EHS[1])
a směrnice 2008/122/ES o dočasném užívání ubytovacího zařízení ze strany spotřebitelů. Dále
byly přijaty předpisy v oblasti ochrany práv cestujících ve všech druzích dopravy (viz dokument
5.6.2). Dalším příkladem propojení cestovního ruchu s jinou oblastí působnosti Unie je směrnice
2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/
EHS počínaje dnem 31. prosince 2014, a to ve prospěch cílových skupin nebo prioritních témat.
Komise na žádost Parlamentu zahájila několik iniciativ pro evropský cestovní ruch na konkrétní
aktuální témata.
Jedná se mimo jiné o iniciativu Eden, která je zaměřena na propagaci evropských turistických
destinací nejvyšší kvality a nových nebo dosud méně známých destinací, které splňují zásady
udržitelnosti. Financování přípravných činností bylo ukončeno v roce 2011, avšak Komise tuto
iniciativu provádí i nadále v rámci programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a
středních podniků (COSME).
Další akce, orientovaná na podporu sociální turistiky, „Calypso“, je zaměřena na cestovní
ruch pro seniory, znevýhodněné mladé lidi, chudší rodiny a osoby s omezenou schopností

[1]Dne 27. října 2015 Parlament schválil ve druhém čtení (bez pozměňovacího návrhu) společný postoj přijatý Radou
za účelem přijetí nové směrnice, kterou se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2011/83/EU a zrušuje směrnice
90/314/EHS.

http://www.visiteurope.com/Home?lang=fr-CA
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0621
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52007DC0621
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52007DC0621
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0352&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0352&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0649
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0649&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0649&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.6.2.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_cs.htm
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pohybu. Jejím cílem je umožnit co největšímu počtu lidí vyjet na dovolenou a současně přispět
k vyrovnání sezónně podmíněných výkyvů. Tato iniciativa přinesla výsledky za tříleté období,
proto Komise od roku 2014 spolufinancuje pilotní projekty, jejichž cílem je vyvážit sezónní
charakter, a které se zaměřují na mladé lidi a seniory (poslední výběrové řízení, jež zajišťuje
Výkonná agentura pro malé a střední podniky, bylo vyhlášeno dne 30. června 2015).
Iniciativy „Udržitelný cestovní ruch“ zahrnující evropskou stezku železné opony nebo také
„The Green Belt“ (Zelený pás), (6 800 km stezek od Barentsova až po Černé moře) mají za
cíl podporovat přeměnu někdejší železné opony v přeshraniční síť stezek vhodných pro pěší
či cyklistické výlety. Pokud jde o hodnocení cyklostezek „Eurovelo“ – sítě 14 cyklostezek na
velkou vzdálenost, již spravuje Evropská cyklistická federace –, viz aktualizaci (2012) studie
Evropského parlamentu o evropské síti cyklistických tras.
Komise spolufinancuje také přeshraniční projekty udržitelného cestovního ruchu, jejichž cílem
je rozmanitá evropská nabídka cestovního ruchu. Například nedávno vyhlášené výběrové řízení
(30. června 2015) bylo zahájeno v rámci programu COSME se záměrem podporovat a rozvíjet
produkty a služby v oblasti sportu a kvality života i kulturního a průmyslového dědictví Evropy.
V rámci přípravné akce „Cestovní ruch a přístupnost pro všechny“ Komise od února 2014
po dobu 18 měsíců spolufinancovala projekty přístupných tras zaměřené na balíček produktů
a služeb ve prospěch osob se zdravotním postižením, starších cestujících a osob s přechodnými
obtížemi.
A konečně, v rámci digitalizace cest a cestovního ruchu Komise v březnu 2015 zavedla
platformu pro digitální cestovní ruch s cílem posílit inovační kapacitu a digitalizaci malých
a středních podniků v oblasti cestovního ruchu.
2. Ve prospěch odvětví cestovního ruchu a regionů a v zájmu zodpovědného cestovního
ruchu
Regiony jsou hlavní vnitrostátní strategickou úrovní, jejímž prostřednictvím lze udržitelným
způsobem rozvíjet cestovní ruch a stimulovat konkurenceschopnost evropských destinací.
Komise rovněž podporuje vytváření sítí mezi hlavními evropskými turistickými regiony.
V červenci 2009 vznikla otevřená síť evropských turistických regionů nazvaná NECSTouR,
která slouží jako platforma pro výměnu znalostí a inovačních řešení v oblasti udržitelného
a konkurenceschopného cestovního ruchu. Co se týče přínosu cestovního ruchu pro regionální
rozvoj a pro zaměstnanost v dotyčných regionech, má Unie k dispozici další zdroje finančních
prostředků: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) sloužící k financování udržitelných
projektů souvisejících s cestovním ruchem, program Interreg, Fond soudržnosti pro financování
infrastruktur v oblasti životního prostředí a dopravy, Evropský sociální fond (ESF) na
podporu zaměstnanosti, program Leonardo da Vinci pro odborné vzdělávání, fond EZFRV
pro diverzifikaci hospodářství venkova, Evropský rybářský fond (ERF) pro přeměnu na
ekoturistiku, rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace a sedmý rámcový program
pro výzkum. Ve víceletém finančním rámci na období 2014–2020 program COSME převzal
rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace a program Horizont 2020 převzal
rámcový program pro výzkum.
V rámci nového finančního výhledu, pokud jde o „program pro konkurenceschopnost podniků
a malých a středních podniků“ (COSME), má exekutiva k dispozici finanční prostředky
v celkové výši 105,5 milionu EUR. Na rok 2015 má k dispozici skromnou částku; řídicí
výbor programu COSME stanovil částku ve výši 9 milionů EUR Od roku 1996 se v Unii
shromažďují harmonizované statistické údaje o cestovním ruchu. Nařízení (EU) č. 692/2011
ze dne 6. července 2011 stanovilo společný rámec pro systematický rozvoj, tvorbu a šíření
statistických informací o cestovním ruchu získaných v členských státech. V roce 2013 vytvořila
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Komise virtuální observatoř cestovního ruchu s cílem koordinovat sběr a ukládání informací
a zajistit větší součinnost mezi různými úrovněmi politiky v oblasti cestovního ruchu. Komise
ve svých sděleních [COM(96)547 final] ze dne 27. listopadu 1996 a [COM(1999) 262 final] ze
dne 26. května 1999 oznámila a rozvinula opatření na úrovni Společenství pro boj proti sexuální
turistice zaměřené na děti (informace o prevenci a trestných činech viz dále).

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Již v prosinci 1996 Parlament podpořil opatření na úrovni Společenství v oblasti cestovního
ruchu přijetím kladného stanoviska k prvnímu víceletému programu na období 1997–2000
s názvem „Philoxenia“, který se však později nepoužil, neboť Rada nedosáhla jednomyslnosti.
Ve svém usnesení ze dne 30. března 2000 o provádění opatření pro boj se sexuální turistikou
zaměřenou na děti [COM(1999) 262 final] žádal Parlament členské státy, aby zavedly
extrateritoriální ustanovení, která umožní vyšetřovat, stíhat a trestat osoby, které byly při
pobytu v zahraničí shledány vinnými ze sexuálního vykořisťování dětí. Dne 27. října 2011
přijal Parlament legislativní usnesení (P7_TA(2011)0468) k návrhu směrnice „o boji proti
pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí“. V souladu se směrnicí 2011/93/EU
ze dne 13. prosince 2011[2]bude sexuální turistika zaměřená na děti považována v celé Unii za
trestný čin; především článek 21 stanoví vnitrostátní opatření, jejichž cílem je prevence či zákaz
organizace cest za účelem páchání těchto trestných činů.
Ještě před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost přijal Parlament řadu usnesení o směrech
nebo iniciativách Komise v oblasti cestovního ruchu, přičemž k nejvýraznějším patří usnesení
ze dne 8. září 2005 o nových perspektivách a nových výzvách pro udržitelný evropský cestovní
ruch, usnesení ze dne 29. listopadu 2007 „o obnovené politice EU v oblasti cestovního ruchu:
Vstříc silnějšímu partnerství pro evropský cestovní ruch“ a usnesení ze dne 16. prosince 2008
o dopadu cestovního ruchu na pobřežní regiony z hlediska regionálního rozvoje. Parlament se
zde zabýval tématem dopadů vízové politiky na cestovní ruch a podpořil propagaci evropských
turistických destinací.
Dále navrhl zavedení označení „evropské dědictví“ a zřízení cyklistické stezky podél někdejší
železné opony a vybídl k diverzifikaci nabídky služeb v tomto odvětví, která by reagovala na
sezónní charakter cestovního ruchu.
Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost přijal Parlament dne 27. září 2011 na základě
zprávy z vlastního podnětu nazvané „přední světová destinace cestovního ruchu“ usnesení
P7_TA(2011)0407. Parlament podporuje politickou strategii Komise zaměřenou na 21 iniciativ
a současně hodlá obnovit konkurenceschopný, moderní a udržitelný cestovní ruch vysoké
kvality, který se bude opírat o multikulturní rozměr Evropy a bude dostupný všem. Poslanci
také zdůraznili význam opatření přijatých i v dalších oblastech, které mohou mít zásadní vliv
na cestovní ruch, jako je například oblast zaměstnanosti, daní a práv spotřebitelů.
Rada však žádost Parlamentu o vytvoření specifického programu pro cestovní ruch v rámci
finančního výhledu na období 2014–2020 nepřijala. Stejně tak musela Komise v prosinci
2014 stáhnout doporučení o nepovinných evropských zásadách kvality v cestovním ruchu,
které předložila Radě v únoru 2014. A to i přesto, že Komise měla podporu Parlamentu pro
„evropskou značku kvality cestovního ruchu“ (bod 25 usnesení P7_TA(2011)0407 a bod 53
usnesení T8-0391/2015).
Dne 27. října 2015 Parlament ve druhém čtení přijal legislativní usnesení (T8-0366/2015)
týkající se nové směrnice, která posiluje ochranu cestujících v rámci souborných cestovních

[2]Číslo směrnice bylo opraveno na „2011/93/EU“ místo „2011/92/EU“ (Úř. věst. 2012 L 18).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0468
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0366


Fakta a čísla o Evropské unii - 2017 5

služeb a spojených cestovních služeb a kterou se zrušuje směrnice 90/314/EHS platná v této
oblasti. Dne 29. října 2015 přijal Evropský parlament usnesení (T8-0391/2015) o nových
výzvách a strategiích pro podporu cestovního ruchu v Evropě. V tomto usnesení se mimo
jiné hovoří o digitalizaci distribučních kanálů, o rozvoji ekonomiky sdílení, o změně chování
spotřebitelů, o potřebě přilákat a udržet kvalifikované pracovníky, o demografických změnách
a sezónnosti. Parlament mimoto vyzývá Komisi, aby předložila novou strategii pro oblast
cestovního ruchu, která nahradí nebo bude aktualizovat sdělení ze dne 30. června 2010 o
Evropě jako přední světové destinaci cestovního ruchu; Parlament doporučuje vytvoření nové
rozpočtové položky věnované cestovnímu ruchu v příštím víceletém finančním rámci; vybízí
evropskou exekutivu, aby ve spolupráci s Evropskou komisí cestovního ruchu chránila vedoucí
postavení Evropy v cestovním ruchu, případně pomocí vytvoření značky „Destinace Evropa
2020“, jejíž součástí by byla řada marketingových opatření, valorizace značky a propagace
Evropy, a aby tak zavedla dlouhodobou strategii, již Komise zahájila v únoru 2014 (viz výše)
a již znemožnila Rada.
Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//CS
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