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6.2	 Současný	stav	destinačního	managementu	v	Česku	
a	stručná	porovnání	se	zahraničím

Současný systém destinačního managementu v Česku byl založen v 90. letech 
minulého století a po roce 2000 byl samovývojem dotvořen do dnešní po-
doby. Vychází a je predestinován systémem globálního řízení turismu, který 
stanovuje jednoznačně prvky (organizace a orgány) a procesy (komunikace, 
interakce mezi organizacemi a orgány) spojené s cestovním ruchem na vrcho-
lové úrovni. Na úrovni regionální stanovuje obecnou, leč plnou odpovědnost 
a kompetenci krajských úřadů za cestovní ruch v rámci jejich působnosti. Tato 
právní proklamace neuvádí žádné prvky a procesy, jimiž má být odpovědnost 
a kompetence vykonávána, a proto se tato problematika řeší v jednotlivých 
krajích různým způsobem, což neumožňuje vytvořit jednotný systém řízení 
turismu na regionální úrovni. Na úrovni lokální, tj. měst a obcí již není pro-
blematika cestovního ruchu, a tím i jeho řízení, jednotně upravena vůbec, a je 
tudíž ponechána plně na představách měst a obcí, jak bude probíhat.

Destinační management v Česku je založen podobně, tak jako řízení turismu, 
na tříúrovňovém uspořádání:

 � na vrcholové, resp. celostátní úrovni je Organizací destinačního manage-
mentu Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism,

 � na regionální úrovni to jsou organizace s krajským, event. mezikrajským 
rozsahem,

 � na lokální úrovni organizace s místním, event. oblastním rozsahem.

Charakteristickým znakem v dosavadním vývoji v destinačním managementu 
v tuzemsku je rozdílný vývoj na jednotlivých úrovních. Na vrcholové úrov-
ni je situace stabilní. Na regionální a lokální úrovni však dochází k častým 
změnám, situace je neustálená, časté je vznikání a zanikání jednotlivých or-
ganizací, což je dáno ekonomickými možnostmi a také ne zcela ujasněným 
obsahem jejich činnosti, a tím i motivací jednotlivých subjektů k účasti na je-
jich aktivitách. V roce 2008 působilo podle České centrály cestovního ruchu – 
CzechTourismu 40 organizací, které více či méně usilovaly o realizaci aktivit, 
jež patří do portfolia činností společné organizace pro řízení turismu v území 
(ODM).126 Holešinská ve svém výzkumu z roku 2010 uvádí 24 organizací.127 

126 Sborník Celostátního kolegia cestovního ruchu České republiky. Praha : CzechTourism, 2008. 
127 HOLEŠINSKÁ, A. Tamtéž, s. 92.
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V roce 2011 existuje podle analýzy Vysoké školy hotelové v Praze (Petříčková, 
Studnička, Vrchotová) 50 subjektů zabývajících se řízením cestovního ruchu 
v krajích a v turistických regionech.128

6.2.1	 Vrcholová	úroveň	destinačního	mangementu

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen CzT) je obdobou 
národních organizací pro řízení turismu v evropských zemích s vyspělým tu-
rismem a s propracovaným systémem destinačního managementu, jako napří-
klad Deutsche Zentrale für Tourismus, Österreich Werbung, Schweiz Touri-
smus, British Tourist Authority, La Maison de la France apod. Organizace 
tohoto typu vykonávají aktivity, jež jsou v teorii popisovány jako hlavní funk-
ce destinačního managementu pro národní destinace. Přestože existují a půso-
bí ve všech evropských zemích, jsou specifické, především v systému jejich 
financování, právní formě a obsahu a rozsahu jejich činností.

CzT se liší od většiny typově podobných organizací ve „starých“ členských 
zemích EU především tím, že byla založena státem, je příspěvkovou organiza-
cí se 100% státním, tedy jednozdrojovým financováním. Tímto způsobem jsou 
sice každoročně zajištěny určité finanční zdroje pro její činnost, avšak jedná 
se vždy o zdroje jednoroční (prostředky ze státního rozpočtu jsou alokovány 
jen na jeden rok), není nikdy zajištěna na delší dobu jejich absolutní výše, 
která podléhá každoročně procesu vyjednávání, jež je spojeno s politickými, 
administrativními a dalšími tlaky, prosazováním jiných zájmů než cestovního 
ruchu, zvláště v období ekonomické nejistoty či při podobných negativních 
událostech. Tím tento způsob a metodika financování nevytvářejí podmínky 
pro strategický odborný a personální rozvoj CzT.

Zmíněné zahraniční organizace byly velice často založeny také státním aktem, 
ale podle veřejného či obchodního práva nebo podobným právním aktem a ne-
jsou státní organizací, jejich zakladateli či členy s rozhodovací pravomocí jsou 
i soukromé subjekty, buď přímo jednotlivé organizace, nebo jejich zájmová 
uskupení (asociace, svazy, spolky, sdružení), které se tak automaticky podílejí 
na financování činností národní ODM. Dalšími členy a částečnými podílníky 
na financování jsou i územní řídicí orgány. Tímto způsobem je zajištěno vždy 

128 PETŘÍČKOVÁ, L., STUDNIČKA, P., VRCHOTOVÁ, M. Organizace cestovního ruchu 
v krajích a v regionech České republiky. Praha : VŠH, 2011.
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vícezdrojové financování. Zdrojový mix je v každé zemi originální s rozdíl-
nou strukturou jednotlivých přispívatelů.

Uvedené odlišnosti vypovídají o rozdílné podstatě CzT a zmíněných zahranič-
ních organizací. Státní vlastnictví CzT znamená, že nemůže být plnohodnotnou 
organizací pro řízení turismu typu ODM v destinaci Česko (viz kapitola 3), 
protože, jak již bylo vysvětleno, ODM ze své podstaty, má-li fungovat efektiv-
ně a zajistit všechny funkce, jež jsou od ní očekávány, a má-li plnit úkoly, pro 
jejichž zabezpečení byla de facto založena, musí její součástí být vedle admi-
nistrativně řídicích organizací jednak poskytovatelé služeb cestovního ruchu 
a jednak zástupci regionální správy, tj. minimálně krajských úřadů. Bez úzké 
spolupráce, koordinace a partnerství všech uvedených prvků systému destinace 
nemůže být zabezpečena efektivita řízení procesů turismu v destinaci.

Ze srovnání CzT a podobných zahraničních organizací ve vyspělých zemích ces-
tovního ruchu vyplývá zásadní, pro CzT nepříznivý poznatek. I když konkrétní 
podoby zahraničních organizací mají svá specifika, všeobecně platí, že předsta-
vují subjekt složený ze zástupců veřejné a privátní sféry, fungující na principu 
soudržnosti všech členů, profesních subjektů i profesně jiných, leč na turismu 
zainteresovaných, a to i na první pohled zdánlivě naprosto odlišných. Tato ši-
roká a profesně rozmanitá spojení umožňují dopracovávat se širokých multi-
plikačních efektů, kterých v menší množině není možno dosáhnout. Názorným 
příkladem je Švýcarsko. Schweiz Tourismus měl podle své výroční zprávy za 
rok 2009129 v roce 2009 688 členů ze všech typů služeb souvisejících s cestov-
ním ruchem, zejména hotelů, cestovních kanceláří, gastronomických zařízení, 
všech druhů dopravy, marketingových firem, vydavatelství, sportovních areálů 
a služeb, odborných škol, bank, zastupitelů měst, obcí, resortů, regionů, kantonů 
i konfederačních institucí. Jeho členy jsou i zdánlivě odtažité instituce, napří-
klad Chocolat Frey AG Buchs a další čokoládové firmy, Pro Emmental Langau, 
Switzerland Cheese Marketing, Swisscom, Tax Free, Festival internazionale del 
film Locarno, Clinique La Prairie Montreux a další. Organizace byla založena 
mandátem Konfederace a je sdružením podle veřejného práva. Řídicím orgánem 
je představenstvo složené ze 13 členů z prostředí cestovního ruchu, ekonomiky, 
asociací a politiky, které jmenuje výkonného generálního ředitele.

Systém destinačního managementu ve výše uvedených evropských zemích je 
do značné míry predestinován zákonnými normami států či spolkových zemí, 

129 Viz <www. MySwitzerland.com> Jahresbericht 2009 [cit. 2010-7-10].
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jež určují také zdroje financování cestovního ruchu, od nichž se pak odvíjí 
i způsob financování organizací řídicích procesy v turismu v destinacích na 
jednotlivých úrovních, a tím i ochota jednotlivých subjektů zainteresovaných 
na turismu podílet se na zakládání ODM a přispívat na jejich financování. 
I když se nejedná o státní organizace, je vliv státu na jejich činnost nesporný 
a patrný. Finanční podpora států je různého rozsahu, přímými finančními pří-
spěvky či nepřímými finančními kanály. Například ve Švýcarsku v roce 2009 
činil rozpočet Schweiz Tourismus 82,13 mil. CHF, z toho konfederační zdroje 
přispěly 46,85 mil. CHF, což představuje 57 %130. V Rakousku je činnost Öes-
terreich Werbung financována ze tří zásadních zdrojů – od spolkového mini-
sterstva odpovědného za cestovní ruch, od spolkových zemí a od obchodní 
komory (jejími členy jsou povinně všichni podnikatelé v turismu, kteří tímto 
způsobem přispívají na jeho činnost).

6.2.2	 Regionální	a	lokální	úroveň	destinačního	managementu

Regionální a lokální úroveň je z hlediska úspěšnosti vnitřního cestovního ru-
chu rozhodujícím stupněm řídicí vertikály, který prochází intenzivním vývo-
jem, hledáním vhodných podob řídicích strukturních jednotek, jejich vhodné 
právní a organizační formy. Do současnosti se vykrystalizovalo několik typů. 
Holešinská131 provedla analýzu právních forem usilujících o řízení procesů 
turismu v destinacích v Česku, v níž uvádí, že nejčastějšími formami jsou zá-
jmová sdružení právnických osob, obecně prospěšná společnost, méně častý 
je dobrovolný svazek obcí a příspěvková organizace. Především to jsou orga-
nizace, jež vznikly z iniciativy obcí a měst či poskytovatelů služeb, v určitých 
případech i jiných soukromých subjektů (například Destinační společnost So-
kolovsko) a objektem jejich působnosti jsou různě velké územní celky.

Současným charakteristickým znakem a zároveň problémem ODM je skuteč-
nost, že se jejich složením, tj. profilem zakladatelů jedná většinou o „jedno-
oborové“ z pohledu zaměření jejich aktivit, to znamená buď veřejná správa 
a samospráva, nebo podnikatelské subjekty. Tato skutečnost do značné míry 
predestinuje jejich často parciální zájmy, postoje, vnímání a směrování. Tato 
„jednooborovost“ je v částečném protikladu s objektivní „multioborovu“ 

130 Viz <www. MySwitzerland.com> Jahresbericht 2009, [cit. 2010-7-10].
131 HOLEŠINSKÁ, A. Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ru-

chu. Brno : Masarykova univerzita, 2010, Příloha 6, s. VII–IX. Informace z toho zdroje jsou 
volně využity i v dalším textu této kapitoly.



M a n a g e M e n t  d e s t i n a c e  c e s t o v n í h o  r u c h u

178

podstatou destinace, která si vyžaduje pro hledání optimálních řešení konsen-
zuální metody, a tudíž ODM „multioborového“ charakteru.

Klíčovým organizačním typem v současnosti jsou organizace se zřetelným 
vlivem krajského úřadu, který je buď zřizovatelem, nebo iniciátorem zřízení. 
Jejich působnost je dána hranicemi kraje a v názvu nesou často pojmenování 
„centrála cestovního ruchu“, například Jihočeská centrála cestovního ruchu 
aj. Rozhodující role je dána jejich ekonomickými zdroji zajištěnými jejich zři-
zovatelem – krajským úřadem a disponujícími kompetencemi. Tato nesporná 
výhoda se může změnit na nevýhodu, protože jejich existence je závislá na po-
litických změnách jejich zřizovatelů závislých na volebních výsledcích. Jedná 
se o organizace, u nichž dochází nezřídka ke střetu přirozeného potenciálu 
cestovního ruchu v územních celcích a mocenských zájmů správního orgánu, 
kdy dochází ke konfrontaci objektivně odlišných pohledů na pojetí destinací, 
především jejich hranic a vytváření systému řízení procesů cestovního ruchu 
v těchto „destinacích“, zejména Organizace destinačního managementu a ná-
plně její činnosti, jejích zakladatelů, event. složení členské základny. Tyto 
skutečnosti predestinují její operační schopnost uvnitř destinace i navenek. 
Skutečností zůstává, že rozhodujícím je názor zakladatele, tj. v tomto případě 
krajského úřadu, který nemusí být vždy zcela v souladu s potřebami turismu.

S odvoláním na kapitolu 2 se s podobným problémem setkávají i v zahraničí, 
protože se jedná o objektivní nesoulad mezi přírodními podmínkami území 
a jeho administrativně-politickým vnitřním členěním. Zahraniční zkušenosti 
potvrzují, že je možné a logické rozvíjet přirozené přírodně-sociální regio-
ny, přesahující politické hranice. Záleží na rozhodnutí klíčového politického, 
resp. správního územního subjektu, v Česku krajského úřadu, v zahraničí na-
příklad země, provincie, kantonu. Proto je v tuzemsku při řešení rozhodující-
ho problému destinačního managementu determinační role krajských úřadů, 
projevující se kromě jiného například v jejich ochotě dohodnout se na společ-
ném ustavení a (částečném) spolufinancování přeshraničních ODM, například 
v Krkonoších, na Šumavě, ve Slovácku aj.

Významný segment představují organizace lokálního charakteru zabývající se 
problematikou cestovního ruchu v jednotlivých městech, která jsou cílem cest 
domácích nebo zahraničních turistů i jednodenních návštěvníků (například Kar-
lovy Vary, Český Krumlov) či několika obcí, jež jsou logicky spojeny určitými 
atraktivitami, ale nemají rozlohu a charakteristiky území, které by bylo možno 
označit jako region. V této podmnožině jsou i místa tvořící oblast rozlohou rela-
tivně malou, ale svými předpoklady nejen celorepublikového, ale i zahraničního 
dosahu, například Lipensko, které je reprezentováno Svazkem lipenských obcí.


