
    

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

           
Fórum cestovního ruchu České republiky, z.s. 
(dále jen „FCR“) 
zastoupená:  Viliamem Sivekem 
sídlem:  Lípová 511/15, Nové Město, 120 00 Praha 2  
IČ:   04234901 
a  
 

Česká biskupská konference 
(dále jen „ČBK“) 
zastoupená: kardinálem Dominikem Dukou OP  
sídlem:  Thákurova 676/3, 160 00 - Dejvice 
IČ: 00540838 

 

vycházejíce ze společného přesvědčení o nutnosti aktivní spolupráce ke zlepšení situace 
v cestovním ruchu na území celé České republiky a zlepšení podmínek při podnikání 
subjektů poskytujících služby cestovního ruchu, a to nejen v návaznosti na územní 
příslušnost jednotlivých krajů, 

uzavírají toto Memorandum o spolupráci (dále jen „Memorandum“). 

Zdůrazňuje se význam vytváření komplexních smysluplných postupů a strategií, jejichž 
cílem bude zlepšování podmínek a zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu, 
v souladu s Koncepcí státní politiky cestovního ruchu České republiky na období 2014 – 
2020. 

 

 Článek I.   

Východiska spolupráce 

1. Uzavření Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci obou stran 
při realizaci společných kroků směřujících ke zlepšení podmínek pro podnikání 
subjektů, poskytujících služby v cestovním ruchu a souvisejícím hodnotovém řetězci.  

2. Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti. Autonomie obou stran nebude při 
naplňování společných cílů tímto Memorandem dotčena. 

 

 



    

Článek II. 

Cíl spolupráce 

1. Dosažení pozitivních změn při řešení zásadních otázek, souvisejících s podnikáním 
v cestovním ruchu s akcentem na církevní turistiku, a to pro posílení 
konkurenceschopnosti této formy cestovního ruchu i zaměstnanosti. 

2. Koordinace vzájemného postupu při řešení, připomínkování a prosazování vzniku  
a úprav celostátní legislativy, politiky a opatření v oblasti cestovního ruchu s cílem 
státní finanční i nefinanční podpory toho odvětví, jakožto významné hospodářské 
oblasti a zdroje veřejných prostředků i poskytovatele pracovních příležitostí. Hlavní 
úsilí bude směřovat k přijetí zákona o podpoře cestovního ruchu (nebo jiného 
obdobného dokumentu), který dlouhodobě, závazně, předvídatelně a citelně přispěje 
k odstranění absence tohoto nástroje pomáhajícího k udržení mezinárodní 
konkurenceschopnosti a již trvale osvědčeného v mnoha vyspělých zemích blízkého 
zahraničí. 

 

Článek III.  

Zásady spolupráce a principy součinnosti 

1. Obě strany budou využívat k dosažení společných cílů všech dostupných nástrojů, 
které vyplývají z jejich poslání a jsou v souladu s právním řádem České republiky. 

2. Ve prospěch naplňování cílů si budou zástupci obou stran poskytovat potřebnou 
součinnost. Na obou stranách se bude v rámci koordinace jednat s příslušnými 
odbory ministerstev, zástupci zákonodárných sborů, finanční správou i dalšími 
dotčenými institucemi. 

3. Obě strany si budou vzájemně poskytovat materiály, které se týkají problematiky 
cestovního ruchu, jako jsou zejména výzkumy, strategické plány, odborné studie  
a další. 

4. Obě strany si budou vyměňovat všechny relevantní poznatky o vývoji v oblasti 
problematiky zlepšování podmínek podnikání v cestovním ruchu, které jsou 
předmětem tohoto memoranda. 

5. Obě strany budou formou výměny informací, vzájemnými konzultacemi, činností 
pracovních skupin a realizací odborných seminářů hledat společná stanoviska, cíle  
a postupy k jejich naplnění. 

6. Obě strany budou vyvíjet úsilí a vynakládat přiměřené prostředky k naplňování 
společných cílů a jejich vyhodnocování.  

Článek IV. 

Oblasti spolupráce 

1. Spolupráce se bude vztahovat na podporu církevní turistiky, a to s přesahem na 
poskytování primárních služeb, jak ubytovacích, pohostinských, poutních, 
duchovních, zážitkových, obecně rekreačních a relaxačních, lázeňských, 
průvodcovských i dopravní logistiky, tak zprostředkovatelských, poradenských či 
informačních. 



    

Článek V. 

Rámcové formy podpory memoranda ze strany FCR a ČBK a standardizované 
postupy jejich naplňování 

 
 

1. Koordinace vzájemného postupu při plánování a realizaci aktivit směřujících  
k rozvoji, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v regionu a spolupráce na 
prosazení cestovního ruchu jako významného kulturního a hospodářského odvětví. 

2. Prosazování církevní turistiky jako důležité formy cestovního ruchu v České 
republice. 

3. Vzájemná spolupráce při připomínkování legislativy dotýkající se církevní turistiky  
v cestovním ruchu v České republice. 

4. Vytváření vhodných podmínek v oblasti církevní turistiky, tím i zaměstnanosti  
a rozvoje podnikání pro oblast cestovního ruchu v České republice. 

5. Vzájemná podpora v rámci legislativní osvěty dopadající na církevní turistiku. 

 

Článek VI. 

Ustanovení společná a závěrečná 

1. Se vzájemně poskytnutými informacemi budou obě strany nakládat v souladu 
s platnými právními předpisy a způsobem, který nebude na újmu druhé straně. 

2. Obě strany budou vhodným způsobem informovat své členy, spolupracovníky  
a orgány o přijetí Memoranda a o rozsahu spolupráce. 

3. Memorandum je sepsáno ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
stran obdrží jedno vyhotovení. 

4. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu obou 
stran. Memorandum pozbývá platnosti písemnou dohodou stran nebo doručením 
písemného oznámení jedné ze stran druhé straně, že se Memorandem nehodlá 
nadále řídit.   

       V Praze dne  

                          

 

 

Viliam Sivek 

předseda Fóra cestovního ruchu, z.s. 

kardinál Dominik Duka OP 

předseda České biskupské konference 

 
 
 
 


