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VÝVOJ INFLACE V ROCE 2015 A JEJÍ PROGNÓZA NA ROK 2016
voda, energie a paliva“. Došlo k mírnému
růstu čistého nájemného od začátku roku,
k růstu cen plynu, tepla a vodného a stočného. Ceny elektřiny sice klesly, ale v poROK 2014
rovnání s předcházejícím rokem pouze nepatrně (-0,3 %). Vliv cen potravin na míru
Průměrná míra inflace v roce
inflace byl v prvních sedmi měsících letošní2014 činila 0,4 %, což bylo o 1,0 p. b.
ho roku rozdílný. Po prvních čtyřech měsíméně, než v roce 2013.
cích roku, kdy ceny potravin celkově klesaly, došlo v červnu k růstu cen potravin, kteV roce 2014 došlo k obnovení
rý však byl pravděpodobně pouze ojediněekonomického růstu po dvojité recesi, ve
lý, neboťv červenci již ceny potravin opěkteré se česká ekonomika nacházela od rotovně tlačily na pokles míry inflace. Klesajíku 2009. V prvních třech čtvrtletích roku
cí ceny potravin v České republice byly
2014 rostl reálný hrubý domácí produkt o
ovlivněny nízkými světovými cenami, resp.
více jak 2 %, v posledním čtvrtletí došlo ke
cenami v ostatních členských státech
zpomalení meziročního tempa na 1,3 %,
Evropské unie, kde se projevil mimo jiné i
což však bylo částečně ovlivněno také srovvliv ruského embarga na dovoz potravin ze
návací základnou z předcházejícího roku, ROK 2015 - dosavadní průběh
zemí Evropské unie, ale také např. zrušení
neboť v posledním čtvrtletí roku 2013 již
Podle údajů Českého statistického mléčných kvót, které byly zavedeny v roce
hrubý domácí produkt začal růst. Za celý
loňský rok vzrostl reálný hrubý domácí pro- úřadu měly na vývoj cen v prvních sedmi 1984 s cílem omezit nadprodukci mléka.
měsících letošního roku vliv následující Dopad znehodnocení měny na ceny dovádukt nakonec o 2,0 %.
žených produktů a surovin v meziročním
hlavní faktory:
srovnání již v letošním roce vymizel. Navíc
Obnovený růst se začal pomalu
v posledních měsících jsme naopak svědky
Hlavními
zdroji
meziročnímu
projevovat také na trhu práce. Podíl nezaměstnaných osob se snížil z 8,6 % v lednu růstu byly: růst ceny zemního plynu od mírného posilování české koruny, která tak
na říjnových 7,1 %. V prosinci však došlo k začátku roku, růst cen vodného a stočné- atakuje minimální mez stanovenou centráltradičnímu růstu podílu nezaměstnaných na ho, zvýšení cen tabákových výrobků a alko- ní bankou, která opětovně intervenuje v
7,5 %. Ke konci roku 2013 bylo evidováno holických nápojů a růst cen pojištění a fi- neprospěch české koruny s deklarovaným
cílem udržovat korunu nad úrovní 27 Kč za
na Úřadu práce 596,8 tisíc nezaměstna- nančních služeb.
euro minimálně do poloviny roku 2016.
ných a koncem loňského roku 541,9 tisíc
Hlavními zdroji meziročního
nezaměstnaných.
Největší tlak na snížení cenové
poklesu byly: klesající ceny pohonných
Míra inflace činila v loňském roce hmot vlivem nízkých světových cen ropy, hladiny pocházel ze světových cen ropy,
0,4 %, což byla druhá nejnižší míra inflace mírný pokles cen elektřiny, zrušení regu- které výrazně klesly a následně tak klesly i
v historii samostatné České republiky (v ro- lačních poplatků ve zdravotnictví, klesající ceny pohonných hmot. Pokles cen ropy
ce 2013 činila míra inflace 0,1 %). Na po- ceny některých potravin.
kles míry inflace měly vliv nízké ceny enerVÝVOJ INFLACE 2015...
Na růst míry inflace v letošním rogetických surovin (které se projevily i do
pokračování na další straně
cen pro domácnosti) a také relativně nízký ce tlačil zejména spotřební oddíl „Bydlení,
I. Vývoj inflace v roce 2014 a odhad
do konce roku 2015

růst cen potravin. Po uvalení zákazu vývozu
potravin z Evropské unie do Ruska, došlo v
některých případech k jejich přebytku, který se projevil tlakem na pokles cen. Česká
ekonomika je malou otevřenou ekonomikou, a proto se nízká inflace v Evropské
unii přenášela do české ekonomiky. V listopadu 2013 sice ČNB intervenovala na měnovém trhu za účelem zesílení inflace (podle ČNB kvůli vyhnutí se deflaci), ale tato
intervence nevedla k přiblížení se k inflačnímu cíli. Z administrativních vlivů, které
měly vliv na vývoj cenové hladiny, lze zmínit zvýšení spotřebních daní na tabákové
výrobky a zrušení regulačního poplatku za
pobyt v nemocnici.
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- Vývoj inflace v roce 2015
a její prognóza na rok 2016

- Jednala Svazová rada ČMOS PHCR
- Konference k cestovnímu ruchu

hraditelnou dětskou výživu platné od začátku roku.
- zvýšení spotřebních daní na tabákové výrobky.
nevyrovnalo ani znehodnocení koruny, je- - pokles cen benzínu a nafty z důvodu pohož efekt do meziroční míry inflace je již le- klesu světových cen ropy. Je také možné,
tos prakticky anulován. Vedle primárního že dojde ještě v letošním roce k poklesu
vlivu nízkých cen pohonných hmot do cen, cen zemního plynu.
které platí spotřebitelé na benzínových - zrušení regulačních poplatků ve zdravotpumpách, se samozřejmě postupně proje- nictví (30 korunový poplatek za ošetření v
vují sekundární efekty, kdy výrobci zahrnují ambulantní sféře a 30 korunový poplatek
nižší ceny pohonných hmot do cen svých za recept).
výrobků.
S vědomím uvedených trendů
V minulosti bylo běžné, že míra a tendencí předpokládáme, že se průinflace byla v České republice zvyšována měrná míra inflace v roce 2015 (měprávě úpravami regulovaných cen. Lze zmí- řeno průměrem roku 2015 na průnit růst regulovaného nájemného, růst cen měr roku 2014) bude pohybovat v inenergií, vodného a stočného apod. Jak je tervalu 0,3 - 0,8 %.
patrné, loňský rok představoval určitou výjimku. Celková inflace dosahovala průměr- II. Odhad inflace na rok 2016
nou výši 0,35 %. Pokud by však byly ze
spotřebního koše odstraněny položky s pl- A. Administrativní vlivy
ně či částečně regulovanými cenami, míra
inflace by překračovala 1 %. Klíčovou roli v
Administrativní vlivy nebudou mít
této souvislosti mělo snížení cen elektřiny na vývoj cenové hladiny v příštím roce výa zemního plynu od ledna loňského roku. znamný vliv. Nejvýraznější proinflační doSvou roli hrálo i zrušení regulačního po- pad lze očekávat vlivem zvýšení spotřební
platku ve výši 100 Kč za každý den, ve kte- daně na tabákové výrobky. Na pokles cen
rém je poskytována lůžková péče (včetně však bude působit snížení sazby DPH u
lázeňské léčebně rehabilitační péče a za po- stravovacích služeb a dále pak snížení cen
byt průvodce dítěte v lůžkovém zařízení) od energií.
1. ledna 2014 na základě nálezu Ústavního
soudu.
Snížení sazby DPH u stravovacích
VÝVOJ INFLACE 2015...
pokračování z předchozí strany

Za prvních sedm měsíců je vliv
úprav cen zboží, které jsou plně či částečně
regulované, v podstatě neutrální. Průměrná
celková míra inflace činila 0,41 % a průměrná míra inflace bez položek s plně či
částečně regulovanými cenami 0,46 %. U
regulovaných cen došlo sice k růstu cen
zemního plynu, vodného a stočného, na
druhou stranu došlo k mírnému snížení cen
elektřiny a ke zrušení regulačních poplatků
za návštěvu lékaře a za položku na receptu.

služeb
V souvislost i se zákonem o elektronické evidenci tržeb je navrženo snížení
sazby DPH u stravovacích služeb (s výjimkou alkoholických nápojů) z 21 % na 15%.
Bude se tedy jednat o mírný protinflační
dopad, který na druhou stranu může být
kompenzován zvýšením cen ze strany podnikatelů, na kterých bude uvalena povinnost elektronicky evidovat tržby, a kteří
zvýšené náklady promítnou do cen. Jak výrazně se promítne snížení sazby DPH či v
jaké výši se podnikatelé zohlední vyšší náklady na pořízení přístroje pro elektronickou evidenci tržeb do konečných cen statků
a služeb v roce 2016 není zřejmé. Ze zkušeností z minulosti spíše očekáváme minimální vliv snížení DPH na ceny stravovacích služeb. Vždy však bude záležet na konkrétním podnikateli. Svou roli samozřejmě
bude hrát také to, odkdy bude povinnost
elektronicky evidovat tržbu, a odkdy bude
sazba DPH nakonec snížena.

Měnově politická inflace se nacházela v prvních měsících letošního roku v záporu, což bylo spojeno s poklesem sazby
daně z přidané hodnoty na léky, knihy a
nenahraditelnou dětskou výživu. Podstatný
vliv na vývoj měnově politické inflace v následujících měsících letošního roku mělo
zvýšení spotřebních daní na tabákové výrobky v roce 2014. Dopad prvního zvýšení
spotřební daně se projevil se zpožděním vlivem předzásobení. Druhé zvýšení spotřebních daní v prosinci 2014 se opět začal
projevovat vlivem předzásobení až s urči- Zvýšení spotřební daně u tabáku
tým zpožděním (4 - 5 měsíců). Měnověpolitická inflace dosahovala v červnu letošního
Evropské směrnice 2011/64/EU
roku hodnoty 0,6 % a celková inflace hod- stanovuje, že od ledna 2014 musí být mininoty 0,8 %.
mální spotřební daň na cigarety ve výši 90
Eur/1000 ks. Rozhodný
přepočítávací
Rok 2015 - odhad na zbývající část kurz je kurz platný první pracovní den v
roku
říjnu.
Pro zbývající část letošního roku
I přes úpravy spotřební daně na
očekáváme, že míru inflace ovlivní zejména tabákové výrobky v minulém roce, se při
tyto faktory:
použití směnného kurzu k 1. říjnu 2014
- snížení sazby DPH na knihy, léky a nena- dostala spotřební daň v letošním roce pod

směrnicí stanovený minimální požadavek
na zdanění cigaret. Lze však využít možnosti, kterou umožňuje směrnice EU a zvýšit spotřební daň až od roku 2016. Od ledna 2016 by mělo dojít ke zvýšení pevné
sazby u cigaret na 1,39 Kč/ks (procentní
sazba 27 %), u doutníků a cigarillos na
1,64 Kč/ks a ke zvýšení spotřební daně u
jemného řezaného tabáku na kouření na
2.142 Kč/kg. Minimální sazba u cigaret
musela být nejméně 2,52 Kč/ks. Samotné
MF v důvodové zprávě k předkládané novele odhaduje dopad těchto daňových úprav
na cenovou hladinu v roce 2016 ve výši
0,245 p. b. Lze předpokládat, že se cena
krabičky cigaret od příštího roku zvýší o
cca 3 - 4 Kč. Samozřejmě bude záležet na
cenové politice daného výrobce či dovozce.
V rámci novely MF také, z důvodu
větší předvídatelnosti, navrhuje úpravy spotřební daně na tabákové výrobky ve střednědobém horizontu, tedy i na následující
roky 2017 a 2018.
Ceny energií
- Elektřina: cena elektřiny je tvořena dvěma částmi: regulovanou a neregulovanou.
Neregulovaná část, která se na koncové ceně elektřiny podílí menší polovinou, je silová elektřina, jejíž cena se stanovuje na
Energetické burze. Regulovaná část zahrnuje náklady na přenos a distribuci, na systémové služby, na operátora trhu a také
příspěvek na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby
elektřiny a tepla z druhotných zdrojů.
Silovou elektřinu nakupovaly firmy pro letošní rok za 34 - 35 Eur/MWh, kdežto pro
rok 2016 firmy nakupují silovou elektřinu
za cenu kolem 32 EUR/MWh. V případě
ceny silové energie je samozřejmě nutné
zohlednit i kurz české koruny (forwardový
2016). V porovnání s minulým rokem je
česká koruna v průměru přeci jenom o něco silnější. Prostor pro snížení korunové ceny silové elektřiny sice existuje, ale bude
podle našeho názoru velmi mírný. Regulovanou část ceny ovlivní svým cenovým rozhodnutím ERÚ na podzim letošního roku.
Otázkou zůstává, jaká část elektřiny bude
placena podle velikosti jističe a jak bude nastavena cena za konkrétní jistič. Výraznější
změny v tomto směru však lze očekávat až
od roku 2017.
- Zemní plyn: také cena zemního plynu
se skládá ze dvou složek, z regulované a
neregulované. ERU stanovuje jednou ročně
cenu za přepravu a distribuci. Cca 80 % výsledné ceny plynu pro domácnosti je ovlivněna cenou samotné komodity (neregulovaná složka), která závisí jednak na světových cenách zemního plynu a jednak na
měnovém kurzu české koruny vůči dolaru a
kurzu dolaru a eura. Jak již bylo uvedeno
výše, česká koruna ve srovnání s minulým
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rokem přeci jenom mírně posiluje. Cena
samotné suroviny se na světových burzách
v posledních měsících snižuje. Svůj vliv na
cenu plynu (a i ropy) mají i dosažené dohody s Iránem. Rizikem pro cenu plynu je samozřejmě možnost zhoršení situace na
Ukrajině či na Blízkém východě. Po zvýšení
cen plynu pro domácnost na počátku letošního roku však pro následující období očekáváme jejich mírné snížení, které může
nastat již ve druhé polovině letošního roku.
- Teplo: patří mezi ceny věcně usměrňované, to znamená, že do ceny může výrobce započítat pouze oprávněné náklady a
přiměřený zisk a DPH. Tepelná energie je
nejčastěji v ČR vyráběna z uhlí a ze zemního plynu. V případě uhlí ceny pokračují ve
svém poklesu, a jak již bylo uvedeno výše,
také ceny plynu vykazují pokles (který je
spojen s poklesem cen ropy). Svou roli bude mít opět česká koruna, která v meziročním srovnání mírně posiluje. Ceny surovin i
vývoj kurzu české koruny svědčí pro pokles
cen tepelné energie pro domácnosti. Jisté
zvýšení nákladů producentů tepla lze očekávat ve spojitosti s modernizací tepláren.
Po mírném zvýšení cen tepelné energie na
začátku letošního roku, očekáváme pro příští rok jejich stagnaci či mírný růst.
Vodné a stočné
Vodné a stočné patří mezi ceny
věcně usměrňované. Na začátku letošního
roku došlo ke zvýšení vodného o 3,4 % a
stočného o 2,8 %. Pro příští rok očekáváme obdobné zvýšení cen vodného i stočného.
B. Ostatní vlivy
Vývoj cen potravin
Ceny potravin navázaly na začátku letošním roce na jejich pokles z konce
minulého roku. Ve druhém čtvrtletí se pokles zmírnil a v červnu dokonce ceny potravin meziročně vzrostly. V červenci však ceny potravin opětovně meziročně klesly. Vysoký pokles byl v červenci patrný zejména
u mléka a mléčných výrobků, plodové zeleniny, ale i pečiva a masa. Svou roli hraje
přebytek některých základních zemědělských surovin na trhu (např. mléka), které
jsou způsobeny mimo jiné i ruským embargem na dovoz potravin z EU. Jistý vliv na
pokles cen potravin mohlo mít i znovuzavedení tzv. zelené nafty. Snižování potravin
existuje z důvodu klesajících cen zemědělských výrobců, které v průběhu prvních pěti měsíců letošního roku prohlubovaly svůj
meziroční propad. V červnu a červenci letošního roku došlo ke zpomalování míry
meziročního poklesu cen potravin. Svou
roli samozřejmě hraje přes dovážené potraviny a zemědělské suroviny také měnový
kurz české koruny. Znehodnocení měny

mělo určitě jistý vliv na růst cen potravin, v
letošním roce však česká koruna meziročně
posílila. V průběhu příštího roku očekáváme, že ceny potravin budou meziročně růst
(i vlivem nízké srovnávací základny v letošním roce).
Vývoj cen pohonných hmot
Ceny pohonných hmot výrazně
ovlivňují míru inflace. Působí jednak přímo,
neboťpohonné hmoty jsou jednou z položek spotřebního koše, pomocí kterého
ČSÚ měří inflaci, a jednak nepřímo, nebo
ceny pohonných hmot jsou nákladovou položkou při výrobě a distribuci v podstatě
všech výrobků a služeb.
Ceny benzínu (natural 95) i ceny
nafty začaly rapidně klesat v posledním
čtvrtletí minulého roku a jejich pokles pokračoval i v prvních dvou měsících letošního roku. Poté již začaly ceny benzínu i nafty postupně narůstat. V meziročním vyjádření dochází od března letošního roku ke
zmírnění poklesu jejich cen. Svůj vliv měl
pokles cen ropy na světových trzích a mírně silnější česká koruna.
V první polovině letošního roku
česká ekonomika překvapila výrazným zesílením růstu. V prvním čtvrtletí česká ekonomika meziročně vzrostla o 4,0 % a ve
druhém čtvrtletí ještě o 0,4 procentního
bodu rychleji (podle sezónně očištěných
dat). Podle dat statistického úřadu byl růst
ve druhém čtvrtletí letošního roku tažen silným růstem spotřeby domácností o 3,1 %,
tvorbou fixního kapitálu o 5,9 % a vládní
spotřebou o 2,5 %. Export vzrostl meziročně o 7,0 % a import o 0,1 procentního bodu rychleji. Na růstu investic se projevuje
nejen oživená investiční poptávka ze strany
samotných firem, ale i snaha vlády vyčerpat co největší díl evropských dotací z loňského roku. U spotřeby domácností je patrný vliv zlepšující se ekonomické situace domácností, která je podpořena i zrychlujícím
se růstem mezd.
V letošním roce očekáváme udržení vysokého tempa růstu hrubého domácího produktu, zejména investičních výdajů,
které souvisí snahou dočerpat evropské

fondy z minulého období. V příštím roce
však investiční aktivita klesne, neboť náběh
nových operačních programů bude pozvolný a nelze očekávat, že domácí zdroje veřejných financí toto snížení vynahradí. V
nejbližším období lze očekávat pokračující
růst spotřeby domácností vlivem rostoucích
mezd spojených s klesající nezaměstnaností. Pokud se však týká příštího období, může být růst hrubého domácího produktu ČR
silně ovlivněn zatím ne zcela jasným vývojem v Číně. Ekonomický útlum v Číně by
se do ČR jako do malé otevřené ekonomiky časem projevil přes zahraniční poptávku
po jejím zboží. Svou roli však bude hrát i
vypořádání se s migrační vlnou, která v posledních měsících zasáhla Evropu. Lze očekávat, že tato vlna bude ještě zesilovat.
V příštím roce očekáváme mírné
zpomalení českého hospodářství ve srovnání s letošním rokem. Signalizované zpomalení Číny a jeho přenos do vývoje světové
ekonomiky bude působit také protiinflačně.
Otázkou je, zda centrální banka v příštím
roce přestane intervenovat vůči koruně a
jaký postup tohoto ukončení zvolí. Ukončení intervencí by nesporně působilo výrazně
protiinflačně.
S vědomím výše uvedených
trendů a tendencí předpokládáme, že
se průměrná míra inflace v roce
2016 (měřeno průměrem r. 2016 na
průměr roku 2015) bude pohybovat v
intervalu 1 - 1,5 % s tím, že se v současné době a se současnou úrovní
znalostí kloníme spíše ke spodní hranici intervalu.
Náš odhad průměrné míry inflace
na rok 2016 je nutné zatím považovat za
orientační, protože ťje spojen s velkým
množstvím nejistot, o kterých je pojednáno
výše. Naši prognózu inflace budeme průběžně aktualizovat v závislosti na dostupnosti nových dat.

Zpracovali:
Tomáš Pavelka, Martin Fassmann
Oddělení makroekonomických analýz
a prognóz ČMKOS

Jednala Svazová rada ČMOS PHCR
Dne 7. 10. 2015 se konalo v pořadí VII. zasedání Svazové rady ČMOS
PHCR. Rada projednala výsledky hospodaření svazu za 1. pololetí 2015 vč. pololetního vyúčtování dotace na činnost BOZP. Projednala zprávu o stavu členské
základny a činnosti regionů. Dále se zabývala vyhodnocením obsahu podnikových kolektivních smluv za rok 2015, které svaz každoročně provádí ve spolupráci
se společností Trexima Zlín. Vyhodnocení obsahu kolektivních smluv by mělo
sloužit jako podklad pro kolektivní vyjednávání na následující rok. Svazová rada
byla rovněž informována o připravovaném semináři v rámci projektu „Realizace
vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na
všech jeho úrovních“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.
Rada rovněž schválila příspěvek na společné akce pro MO ČMOS PHCR Kroměříž.
DaG

KONFERENCE K CESTOVNÍMU RUCHU
Dne 20. října 2015 se v hotelu Kampa - Stará
zbrojnice konala konference na téma „Potřebujeme
zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu?“. Hlavními tématy konference byly možnosti řešení struktury a
financování cestovního ruchu v České republice a návrhy na úpravu související legislativy. Konferenci pořádala v rámci projektu „Česko - naše destinace“
Asociace horských středisek ČR, MMR a agentura
CzechTourism.
V úvodu vystoupil Jiří Bis, prezident AHS ČR.
AHS ČR byla založena v roce 2013 a sdružuje lyžařská střediska, města a obce, dodavatele, subdodavatele a provozovatele služeb. Cestovní ruch zaměstnává
cca 325 tisíc osob a na HDP se podílí 3 %. Jeho přínos do veřejných rozpočtů je 93 mld. Kč, avšak pouhé
4 mld. Kč se vrací na podporu rozvoje cestovního ruchu. Horská střediska zaměstnávají 35,7 tisíce osob,
což je takový počet zaměstnanců, který se rovná počtu
zaměstnanců 15 dolů Paskov a 9 krát více zaměstnanců, než zaměstnávají důlní společnosti na severu
Čech. Výkonnost horských středisek je 47 mld. Kč
ročně a 23,8 mld. Kč činí spotřeba v horských střediscích, což je významný multiplikační efekt. AHS ČR
postrádá legislativní a ekonomickou podporu cestovního ruchu. Zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu by pomohl vytvořit systém organizací v cestovním
ruchu, stabilní financování a měl by motivační efekt
pro rozvoj podnikání.
Mgr. Petr Hynek, člen Legislativní komise
AHS ČR uvedl, že horská střediska mají specifické postavení v rámci cestovního ruchu. Alpské lyžování je
čtvrtým nejoblíbenějším sportem po cyklistice, běhu a
plavání. AHS ČR postrádá vyšší zájem státu o financování infrastruktury horských středisek, protože obce
a města v horských oblastech kvůli malému počtu stálých obyvatel mají omezené rozpočty. P. Hynek kritizoval stávající systém místních poplatků, který je nefunkční a bylo by vhodné novelizovat zákon. Doporučuje
zavedení celoročního paušálního poplatku podle počtu lůžek ubytovacího zařízení. Rovněž doporučuje
zrušení výjimek z povinnosti odvádět poplatky, např. u
studentů.

pochybnosti, zda nový zákon pomůže tyto překážky
odstranit. V České republice jsou zakládány destinační společnosti na místní úrovni, tzn. obcemi, regiony a
mikroregiony. Financování cestovního ruchu je zajišťováno prostřednictvím fondů EU, národními dotačními tituly na úrovni státu, granty a krajskými fondy
podpory cestovního ruchu. V České republice není definován standard a rozsah činností v cestovním ruchu.
Hlavními překážkami rozvoje cestovního ruchu je organizační struktura a financování. Reinvestice do cestovního ruchu z daňových výnosů jsou v rozporu s daňovými zákony. Rozpočty obcí jsou napjaté a nedostatečné je rovněž zapojení subjektů cestovního ruchu do
činnosti destinačních společností. Vnitřní zdroje z výběru místních poplatků jsou omezené. V roce 2013 bylo na místních poplatcích vybráno celkem 513 mil. Kč,
a to jak z poplatku za ubytování, tak i z lázeňského a
rekreačního.
Ing. Ladislav Jurdík, jednatel společnosti
Sitour s.r.o. popsal zkušenosti z aplikace nového zákona o podpoře cestovního ruchu, který byl přijat v roce
2010 na Slovensku. Na Slovensku působí v cestovním
ruchu 20 tisíc podniků a zaměstnává 120 tisíc osob.
Zákon o podpoře cestovního ruchu vytváří systém řízení. Zřízeny jsou oblastní a krajské organizace cestovního ruchu a jsou stanoveny podmínky pro získávání dotací.
Ing. Martina Thielová, projektová manažerka
agentury CzechTourism seznámila účastníky konference s projektem "Česko - naše destinace", který je připravován ve spolupráci s AHS ČR a ministerstvem pro
místní rozvoj. Rovněž informovala o specifických produktech připravovaných u příležitosti výročí Karla IV.,
které se vztahují k tzv. karlovským místům.

Ing. Jitka Mattyášovská, ředitelka odboru cestovního ruchu ministerstva pro místní rozvoj popsala
stávající strukturu cestovního ruchu v České republice
ve srovnání s některými evropskými státy a zmínila
rovněž překážky v rozvoji cestovního ruchu.
Vyslovila
foto ČMKOS
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