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Sektorová dohoda vznikla v rámci projektu „Sektorové dohody jako 

nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti 

rozvoje lidských zdrojů“ 
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ÚVOD 
SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU 

Cestovní ruch je velmi dynamicky se rozvíjejícím odvětvím, které citlivě reaguje na všechny 

změny, jež ve světě probíhají. Za posledních dvacet let se výrazně změnil cestovní ruch jako 

takový, změnil se cestující občan, jeho požadavky a nároky. Významný podíl na těchto 

změnách má celková globalizace světa a zejména komercionalizace internetu, která od druhé 

poloviny devadesátých let 20. století zcela změnila způsob přípravy, realizace, nabídky a 

prodeje služeb cestovního ruchu.   

 

Díky internetu se zcela změnila cesta informace o 

nabídce poskytovatele cestovních a souvisejících 

služeb vůči potencionálnímu klientovi a na druhé 

straně forma a způsob, jakým potencionální klient 

cestovní kanceláře vybere, objedná a zaplatí svůj 

zájezd a související služby. Postupně ztrácí význam 

jak veletrhy cestovního ruchu (které se budou 

měnit na prezentace národních centrál  a nabídky 

jednotlivých států a regionů), tak         i tištěné 

katalogy cestovních kanceláří. Svou původní funkci 

ztrácí též reprezentativní prostory kamenných 

prodejen zájezdů.  

 

Rámcové problémy oboru z hlediska RLZ 
 
 

Nepřetržitě vznikají nové požadavky na straně nabídky (do cestovního ruchu se zapojují nové destinace) 

i na straně poptávky (o cestovní ruch se z celosvětového hlediska zajímá čím dále více osob). Objevují 

se nové, rychle rostoucí trhy, které mění požadavky na služby, jejich strukturu a kvalitu a způsob 

nabídky. Zcela se mění cenotvorba služeb v cestovním ruchu – každodenní změna cen zájezdů, letenek 

či hotelového ubytování v návaznosti na prodej je běžnou praxí. Je velmi pozitivní, že se zvyšují možnosti 

informovanosti o jednotlivých destinacích a službách. Na druhé straně toto však často vede 

k nesprávným nebo zkresleným informacím pro laickou i odbornou veřejnost. Konečný spotřebitel nemá 

záruku dostatečné kvalifikace poskytovatelů služeb cestovního ruchu. 

K tomuto stavu také přispívá mimo výše uvedených skutečností nepřehledná a živelně se měnící 

legislativní a profesně odborná úprava, absence odborné způsobilosti a nedostatečné obsahové vymezení 

profesí, stejně tak jako nízké propojení a nedostatečná spolupráce mezi vzdělavateli (školy, vzdělávací 

agentury) a zaměstnavateli. To může vést, a často i vede, k poklesu kvality služeb, snížení 

konkurenceschopnosti destinace, úbytku pracovních příležitostí, zhoršenému uplatnění absolventů 

odborných škol na trhu práce a v neposlední řadě v důsledku značného odtržení praxe a odborného 

školního vzdělávání ke komplikovanému začlenění absolventů do odborné praxe. V této situaci je třeba 

především predikovat, že dle ekonomických analýz je evidentní, že pouze vzrůstající přínos služeb do 

HDP může být do budoucna zárukou rozvoje. 

 

Sektor cestovního ruchu v číslech: 
 
 

Cestovní ruch České republiky pravidelně přináší do státního rozpočtu ročně více než 100 mld. Kč příjmů, 

podílí se 2,7 % na HDP a 4,5 % na celkové zaměstnanosti. Význam cestovního ruchu je a bude vyšší na 

regionální úrovni, kdy v některých oblastech již nyní představuje hlavní pilíř ekonomické výkonnosti, 

přičemž v budoucnu budou přibývat další regiony. Z dostupných analýz vyplývá, že cestovní ruch má 

potenciál zajistit do roku 2020 a 2030 příjmy do státního rozpočtu ČR ve výši 150, resp. 200 mld. Kč. 

Je zde tedy reálná možnost, že v roce 2030 se cestovní ruch bude na míře HDP podílet až 5,4 % a na 

zaměstnanosti cca. 9 % (tak je tomu v současnosti např. v Rakousku).  
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I. Strategická část  
sektorové dohody 

Cesty ke zvýšení zaměstnanosti a kvality odborné kvalifikace pracovníků v oboru cestovního 

ruchu 

 

Vizí Sektorové dohody pro cestovní ruch je připravit a realizovat postupy a cesty ke zvýšení 

zaměstnanosti a kvality odborné kvalifikace pracovníků v oblasti cestovního ruchu v návaznosti na 

hotelnictví a gastronomii. 

 

Základem pro naplnění této vize je především nastavení spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj, 

Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy. Pro zvýšení kvalitativní úrovně absolventů počátečního a dalšího vzdělání je 

nutná kooperace s odbornými školami, vzdělávacími zařízeními a zaměstnavateli.  

 

 

Cíle SD: 

1. cíl Zvýšení úrovně odborného vzdělání zkvalitněním odborné přípravy  

 

2. cíl Zpřehlednění podnikatelského prostředí a koordinace trhu práce v cestovním ruchu  
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II. Realizační část  
sektorové dohody 

Pro řešení problematiky v oblasti rozvoje lidských zdrojů pro předmětnou oblast a pro dosažení cílů 

vytýčených v I. části sektorové dohody jsou stanovena následující opatření. 

 

Opatření sektorové dohody směřující k zadaným cílům: 
 

1. cíl Zvýšení úrovně odborného vzdělání zkvalitněním odborné přípravy 

Opatření: 

1.1 Databáze spolupracujících odborných škol v regionech (s využitím www.infoabsolvent.cz), které 

vzdělávají absolventy s požadovaným zaměřením a kvalifikací. Součástí opatření bude analýza 

programů VŠ v oblasti cestovního ruchu. 

1.2 Analýza podnikatelského prostředí v cestovním ruchu, databáze zaměstnavatelů poskytujících 

odbornou praxi.  

1.3 Analýza trendů vývoje oboru a doporučení na revizi rámcových vzdělávacích programů  

vycházející z propojení RVP a NSK v koordinaci se zaměstnavateli. 

1.4 Realizace dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v aktuálních trendech vývoje, včetně 

stáží, v oboru cestovní ruch. 

1.5 Vytvoření a následná realizace pilotního vzdělávacího projektu pro pedagogy vyučující 

problematiku cestovního ruchu (přehledné studijní materiály a cyklus přednášek). Předkladateli 

projektu budou profesní sdružení a/nebo sociální partneři. 

 

2. cíl Zpřehlednění podnikatelského prostředí a koordinace trhu práce v cestovním ruchu 

Opatření: 

2.1 Přípravná iniciativa ze strany zaměstnavatelů pro úpravu legislativy (živnostenský zákon, zákon 

č. 159/1999 Sb., příprava komplexního zákona o cestovním ruchu), zpracováním podnětů a 

nastavení spolupráce s resortními ministerstvy pro realizaci legislativních změn,  realizace 

opatření uvedených ve schválené státní koncepci rozvoje cestovního ruchu (2014 - 2020) 

v návaznosti na nově vznikající předpisy v rámci jednotné legislativy EU v oboru. 

2.2 Příprava a zpracování přehledného a vyčerpávajícího manuálu (včetně elektronické verze) 

platných zákonných předpisů a odborných vyhlášek  pro podnikatele a zaměstnance  v hotelnictví, 

gastronomii a cestovním ruchu v ČR a zpracování přehledu závazných ustanovení  Zákoníku 

práce, Občanského zákoníku, zdravotních předpisů, požárních předpisů a předpisů bezpečnosti 

práce, správy budov, apod. pro předmětné obory – oborové podnikatele a jejich zaměstnance. 

2.3 Propagace dalšího vzdělávání s využitím NSK u jednotlivců i zaměstnavatelů v návaznosti na 

akcentaci zkvalitňování služeb. 

2.4 Vytvoření burzy volných pracovních míst a nabídek praxí. 
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Všechna opatření jsou rozdělena v akčním plánu podle horizontu, v jakém je možné je realizovat na: 

- Krátkodobá opatření (s termínem do poloviny 2016) 

- Střednědobá opatření (termín realizace do dvou let od podpisu SD) 

- Dlouhodobá opatření (termín realizace více než dva roky od podpisu SD) 
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III. Operativní část  
sektorové dohody 

 

Obsahem této části sektorové dohody je konkrétní vymezení akcí, které vedou k plnění 

opatření z II. části sektorové dohody: 

 

Akční plán bude zajišťován partnery, kteří podepsali bilaterální závazky spolupráce – viz příloha. 

 

 

 

Významnými zaměstnavateli (zástupci zaměstnavatelů) jsou: 
 

Asociace cestovních kanceláří České republiky 

Asociace turistických informačních center České republiky 

Asociace průvodců České republiky 

EXIM TOURS a.s. 

OK-TOURS a.s 

Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s. 
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Akční plán Sektorové dohody pro cestovní ruch 
 

Č. 
Akce podporující příslušné 

opatření 
Výkonní partneři sektorové 

dohody 
Termín 

realizace      
Výstupy 

Podpisy 
viz 

příloha č. 

1. CÍL: Zvýšení úrovně odborného vzdělání zkvalitněním odborné přípravy 

 1.1 Databáze odborných škol v regionech, které vzdělávají absolventy s požadovaným zaměřením a kvalifikací 

1.1.1 

Zmapování sítě odborných 
škol pro spolupráci 
vzdělávajících v oboru 
cestovní ruch  

ACK ČR, AP ČR, VŠO, 
TYRKYS-škola kultury 
podnikání v cestovním ruchu, 
PB-vyšší odborná škola a 

střední škola managementu 

31. 12. 2015 minimálně 20 škol  

1.1.2 

Stanovení oblastí spolupráce 
v počátečním a dalším 

vzdělávání v oblasti 
cestovního ruchu. Analýza VŠ 
programů v oblasti cestovního 
ruchu.  

ACK ČR, AP ČR, VŠO, 
TYRKYS-škola kultury 

podnikání v cestovním ruchu, 
PB-vyšší odborná škola a 
střední škola managementu, 
MŠMT  

31. 12. 2015 

Závěrečná zpráva o 
stanovení oblastí 

spolupráce a 
spolupracujících 

školách 

 

 1.2 Analýza podnikatelského prostředí v cestovním ruchu, databáze zaměstnavatelů poskytujících odbornou praxi 

1.2.1 

Databáze zaměstnavatelů 
v cestovním ruchu pro 
realizaci praxí v oboru 
cestovní ruch pro studenty VŠ 
a VOŠ. 

ACK ČR, AP ČR, AHR, VŠO, 
TYRKYS-škola kultury 
podnikání v cestovním ruchu, 
PB-vyšší odborná škola a 
střední škola managementu, 
EXIM Tours, OK Tours 

 

Červen 2016 
Databáze 

zaměstnavatelů 
 

1.2.2 

Vytvoření rámce pro průběh 
odborné praxe (návrh smlouvy 
obsahující doporučující 
parametry pro obsah odborné 
praxe) 

ACK ČR, AP ČR, VŠO, AHR, 
TYRKYS-škola kultury 
podnikání v cestovním ruchu, 
PB-vyšší odborná škola a 
střední škola managementu, 
EXIM Tours, OK Tours 

Září 2016 Návrh smlouvy  

 1.3 Analýza trendů vývoje oboru a návrhy na revizi rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů 
v koordinaci se zaměstnavateli 

1.3.1 

analýza současného stavu 
v oblasti vzdělávání v oboru 
cestovní ruch- zpracování 
podnětů pro revize RVP 
případně ŠVP u vybraných 

spolupracujících škol 

ACK ČR, AP ČR, 
ATIC ČR 

Červen 2017 Návrh změn  

1.3.2 
Návrh revize vzdělávacích 
programů (pracovní týmy) 

ACK ČR, AP ČR, 
ATIC ČR 

Září 2017 Návrh změn  

 1.4 Realizace dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v aktuálních trendech vývoje oboru cestovní ruch 

1.4.1 
Vytvoření příruček pro 
vzdělávací akce. 

ACK ČR, AP ČR, VŠO, 
TYRKYS-škola kultury 
podnikání v cestovním ruchu, 
PB-vyšší odborná škola a 
střední škola managementu, 
EXIM Tours, 
 

Červen 2017 Příručky  

1.4.2 

Organizace vzdělávacích akcí -
školení, semináře pro další 
vzdělávání učitelů pro obor 
cestovní ruch 

ACK ČR, AP ČR, 
VŠO, TYRKYS-škola kultury 
podnikání 

Září až 
prosinec 

2017 
5 – 10 akcí  
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Č. 
Akce podporující příslušné 

opatření 
Výkonní partneři sektorové 

dohody 
Termín 

realizace      
Výstupy 

Podpisy 
viz 

příloha č. 

 1.5 Vytvoření a následná realizace pilotního vzdělávacího projektu pro pedagogy vyučující problematiku cestovního ruchu 

1.5.1 
Zpracování projektu dle analýz 
potřeb vzdělavatelů a 
zaměstnavatelů 

ACK ČR, AP ČR, EXIM Tours,  
CK Fischer, OK Tours, SR pro 
pohostinství, gastronomii a 
cestovní ruch 

Leden 2017 Analýza  

1.5.2 

Vytvoření nových studijních 
materiálů pro další vzdělávání 
pedagogů, které by se staly 
součástí DVPP(akreditovaných 
MŠMT) 

ACK ČR, AP ČR, VŠO, 
TYRKYS-škola kultury 
podnikání v cestovním ruchu, 
PB-vyšší odborná škola a 
střední škola managementu, 
EXIM Tours, OK Tours 

NÚV 

Březen až 
červen 2017 

Studijní materiály  

1.5.3 
Organizace cyklu přednášek 
 

ACK ČR, AP ČR, VŠO, 
TYRKYS-škola kultury 

podnikání v cestovním ruchu, 
PB-vyšší odborná škola a 
střední škola managementu, 
EXIM Tours, OK Tours 

Září až 

prosinec 
2017 

Přednášky v krajích  

2. CÍL: Zpřehlednění podnikatelského prostředí a koordinace trhu práce v cestovním ruchu 

 2.1 Zajištění součinnosti zainteresovaných stran při úpravě legislativy, realizace opatření uvedených ve schválené státní 
koncepci rozvoje cestovního ruchu v návaznosti na nově vznikající předpisy v rámci jednotné legislativy EU v oboru 

2.1.1 Vytvoření pracovní skupiny 
ACK ČR, AP ČR, ATIC ČR, 
AHR,  

Prosinec 
2015 

Pracovní skupina ze 
zástupců zaintereso-

vaných subjektů 
 

2.1.2 

Návrh legislativních změn, 
které budou postoupeny MMR 
a MPO jako doporučující 
podklad pro novelizaci 
příslušné legislativy. 

ACK ČR, AP ČR, ATIC ČR, 
AHR,  
 

prosinec 
2016 

Zpracování návrhu  

 2.2. Příprava a zpracování manuálu platných zákonných předpisů a odborných vyhlášek  pro podnikatele a zaměstnance 
v hotelnictví, gastronomii a cestovním ruchu a zpracování přehledu závazných ustanovení pro předmětné obory 

2.2.1 
Analýza legislativního 
prostředí 

ACK ČR, AP ČR, ATIC ČR, 
VŠO, TYRKYS-škola kultury 
podnikání v cestovním ruchu,  

EXIM Tours, OK Tours 

Leden až 
červen 2016 

Analýza  

2.2.2. Zpracování manuálu 

ACK ČR, AP ČR, ATIC ČR, 
VŠO, TYRKYS-škola kultury 

podnikání v cestovním ruchu,  
EXIM Tours, OK Tours 

Prosinec 

2016 
Manuál  

 2.3 Propagace dalšího vzdělávání u jednotlivců i zaměstnavatelů v návaznosti na akcentaci zkvalitňování služeb 

2.3.1 
Propagační akce na stimulaci 
poptávky po DV s využitím 
informační základny NSK 

ACK ČR, AP ČR, ATIC ČR, AHR 
Září 2015 až 

prosinec 
2017 

Veletrhy, konference, 
akce zaměstnavatelů 

 

2.3.2 
Spolupráce na obsahu 
rekvalifikačních programů 
s autorizovanými osobami 

SR pro pohostinství, gastro-
nomii a cestovní ruch, MŠMT 
(gesčně příslušný odbor) 

Září 2015 až 
prosinec 

2017 

Akreditace 
rekvalifikačních 

programů 
 

2.3.3 
Vytvoření dalších PK a revize 
dosavadních PK v oboru 
cestovního ruchu 

SR pro pohostinství, gastro-
nomii a cestovní ruch, MŠMT 
(gesčně příslušný odbor) 

Září 2015 až 
prosinec 

2017 
Schválení PK  

 2.4 Vytvoření burzy volných pracovních míst a nabídek praxí 
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Č. 
Akce podporující příslušné 

opatření 
Výkonní partneři sektorové 

dohody 
Termín 

realizace      
Výstupy 

Podpisy 
viz 

příloha č. 

2.4.1 
Koordinace umisťování absol-
ventů odborných škol, ve spo-
lupráci profesních svazů a škol 

ACK ČR, AP ČR, ATIC ČR, 
AHR, VŠO, TYRKYS-škola 
kultury podnikání v cestovním 
ruchu, PB-vyšší odborná škola 
a střední škola managementu 

Červen 2017 
Metodické postupy 

vytvoření burzy 
pracovních míst 

 

2.4.2 
Burza pracovních míst a 
nabídek praxí, webové stránky 

ACK ČR, AP ČR, ATIC ČR, 
AHR, EXIM Tours, OK Tours 

Září 2017 Webové stránky  

 

 

 

Na akční plán budou navazovat jednotlivé bilaterální dohody, které specifikují závazky výkonných 

partnerů sektorové dohody i jednotlivé akce – termíny, rozsah, způsob zabezpečení akce a pravidla 

komunikace mezi výkonnými partnery sektorové dohody.  Tyto bilaterální dohody se stávají přílohami 

akčního plánu. 
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Seznam zkratek 

AOs autorizovaná/é osoba/y 

ČR Česká republika 

DV další vzdělávání 

FDV Fond dalšího vzdělávání 

JP jednotka práce 

MŠ mateřská škola 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

ND Národní dohoda 

NSK Národní soustava kvalifikací 

NSP Národní soustava povolání 

NÚV Národní ústav pro vzdělávání 

PK profesní kvalifikace 

RLZ rozvoj lidských zdrojů 

RSD regionální sektorová dohoda 

RVP rámcový vzdělávací program 

SD sektorová dohoda 

SOŠ střední odborná škola 

SP ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR 

SR sektorová rada 

SŠ střední škola 

ŠVP školní vzdělávací program 

ÚP ČR Úřad práce České republiky 

VŠ vysoká škola 

ZŠ základní škola 
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