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VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PŘEDSEDA VÝBORU 

Zbyněk Linhart

       V Praze dne 15. září 2020

Věc
Oživení a podpora cestovního ruchu v ČR po dopadech pandemie COVID19

Vážená paní ministryně, 

děkuji za Vaši odpověď ze dne 31. 7. 2020 k předmětné věci (č.j. MMR:41853/2020-
56/1).

Vaše odpověď se ale bohužel zcela míjí s obsahem resp. podstatou dopisu. 
Prosím přečtěte si jej ještě jednou v úplnosti. Obsahem dopisu bylo připomenutí, že stát 
(MMR, CZT) si pro zajištění výkonu cestovního ruchu a pro kvalitní a efektivní 
marketingové aktivity na domácím a zahraničním trhu za účelem udržitelného 
rozvoje cestovního ruchu vytvořil síť kategorizovaných a certifikovaných 
organizací destinačního managementu (DMO). A pokud stát avizuje, že „zdroje 
jsou“ a chystá se podpořit cestovní ruch, jsou to právě tyto DMO, na které má taková 
podpora primárně směřovat, protože právě ony dle lokálních potřeb dokáží naplnit smysl 
takové podpory, totiž s místní znalostí nasměrovat návštěvníky přesně tam, kam a kdy je 
v destinaci potřeba, a opravdu tak efektivně podpořit poptávku po službách v cestovním 
ruchu. 

Dopis vyzýval k záchraně odvětví cestovního ruchu směřováním této podpory 
na certifikované DMO. Dopis navrhoval i nástroje a způsob takové podpory. 
Jinak opravdu nevím, proč a k jaké jiné příležitosti si stát tyto organizace 
certifikuje. Proč? 

K této výzvě se ale v odpovědi vůbec nevyjadřujete. Informace, že jakmile bude záměr 
Podpory cestovního ruchu v ČR kompletně dopracován a schválen vládou, budete moci 
odpovídat na moje dotazy a podněty, je právě to, čeho se lidé v regionech nejvíce bojí, 
že bude vládou schválen podobný nesmysl jako uniklý dokument, který již nebude možné 
ex-post podněty dodatečně měnit, a státní finanční podpora na záchranu cestovního 
ruchu vyletí opět neefektivně komínem.
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Proto ještě jednou, dopředu, před kompletním dopracováním a schválením vládou, 
apeluji na zahrnutí certifikovaných DMO do zamýšleného záměru Podpory 
cestovního ruchu v ČR. Návrhy na podporu DMO a aktérů v regionech najdete 
v předchozím dopise, v dříve zaslaných podnětech nebo v otevřené komunikaci 
s těmito destinacemi. 

Právě k tomuto tématu nás v regionálním cestovním ruchu zajímá Vaše reakce, která 
upřesní, jakým způsobem a kdy budou certifikované DMO v zamýšleném záměru státem 
podpořeny, aby ve svých destinacích mohly začít skutečně provádět to, kvůli čemu je stát 
certifikuje, a lokální ekonomika vázaná na cestovní ruch byla skutečně posílena. 
Jestli si s tím naše vláda neví rady, stačí se podívat k sousedům, kde to dlouhodobě 
funguje.

S pozdravem

       senátor za obvod Děčín

Vážená paní
Ing. Klára Dostálová
ministryně 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Praha
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