Předkládací zpráva pro Parlament České republiky
Materiál předkládá Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky jakožto odborný
gestor pro spolupráci v oblasti cestovního ruchu se Světovou organizací cestovního ruchu
(UNWTO) na základě úkolu z Plánu nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2014.
Předkladatel navrhuje přijetí změn článků Stanov na základě doporučení Valného
shromáždění organizace UNWTO, kde bylo členským státům doporučeno vnitrostátní přijetí
nových článků Stanov. Česká republika přistoupila k původním Stanovám UNWTO z roku
1970 a přijala již dříve novelizované články z let 1979 - 1989. Španělsko, které je
depozitářem Stanov UNWTO, se obrátilo na Českou republiku s požadavkem na vyjádření
souhlasu se změnami přijatými Valnými shromážděními UNWTO, které doposud nevstoupily
v platnost, jelikož nebylo dosaženo požadovaného počtu členů UNWTO, kteří s uvedenými
změnami vyjádřili souhlas. Podle článku 33 Stanov z roku 1970 vstoupí změny v platnost pro
všechny členy, pokud dvě třetiny členských států oznámí depozitární vládě, že změnu
schvalují. Česká republika dosud nepřijala změnu odstavce 4 Finančních pravidel z roku
2001 (rezoluce Valného shromáždění UNWTO č. 422), změny Stanov a Finančních pravidel
z roku 2005 (rezoluce Valného shromáždění UNWTO č. 511), změnu článku 22 Stanov z
roku 2005 (rezoluce Valného shromáždění UNWTO č. 512) a změnu článku 38 Stanov z
roku 2007 (rezoluce Valného shromáždění UNWTO č. 521). Změny se týkají názvu
organizace, která se stala v roce 2003 specializovanou organizací OSN, úpravy v členství a
v kompetencích přidružených členů, účasti přidružených členů na zasedáních Valného
shromáždění a výkonné rady, zavedení čínského jazyka jako jednoho z oficiálních jazyků
organizace, možnosti znovujmenování generálního tajemníka organizace na čtyřleté období
pouze jednou, sestavování rozpočtu organizace v jednotné měně euro. Uvedené změny
článků Stanov a jejich přílohy Finančních pravidel jsou reakcí na změny, kterými organizace
prochází, a odrážejí reálné potřeby organizace. Jejich účelem je zabezpečení efektivního
fungování UNWTO a rozšíření jazykové diverzity organizace.
Světová organizace cestovního ruchu (World Tourism Organization - WTO) byla
založena v roce 1974 jako nástupce Mezinárodní unie oficiálních organizací cestovního
ruchu (International Union of Official Travel Organizations - IUOTO). WTO se stala
mezinárodní mezivládní organizací se sídlem v Madridu dne 2. ledna 1975, kdy vstoupily v
platnost Stanovy organizace po jejich ratifikaci 51 státy, které byly členy IUOTO. V roce 1976
ke stanovám WTO přistoupila tehdejší ČSSR. Česká republika se jako suverénní stát stala
řádným členem WTO sukcesí 1. ledna 1993. V roce 2003 schválilo XV. Valné shromáždění
WTO transformaci organizace na specializovanou agenturu OSN – United Nations World
Tourism Organization (UNWTO). Za Českou republiku od roku 2014 hradí roční členské
příspěvky na činnost organizace Ministerstvo pro místní rozvoj (cca 130 000 EUR, finanční
položka přesunuta na základě usnesení vlády z Ministerstva zahraničních věcí, které hradilo
příspěvek za Českou republiku do roku 2013). Základním posláním organizace UNWTO je
podpora a rozvoj cestovního ruchu vzhledem k jeho přispění k ekonomickému rozvoji,
mezinárodnímu porozumění, míru, blahobytu a všeobecnému respektování lidských práv a
základních svobod. Současnou členskou základnu tvoří 156 členských států, 6 teritorií a více
jak 400 přidružených členů reprezentujících soukromý sektor, vzdělávací instituce a sdružení
cestovního ruchu (např. za Českou republiku – Vysoká škola obchodní v Praze).
Schválení Stanov UNWTO a změn jejich článků se řídí ústavními předpisy každého
členského státu. Stanovy UNWTO jsou smlouvou, ze které vzniká členství České republiky v
mezinárodní vládní organizaci. Z hlediska právního řádu České republiky mají tedy Stanovy
UNWTO charakter mezinárodní prezidentské smlouvy a před ratifikací prezidentem republiky
vyžadují souhlas obou komor Parlamentu, v souladu s čl. 49 c) Ústavy České republiky,
ústavního zákona č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stanovy WTO a již
odsouhlasené změny článků byly ve své době v České republice schváleny jako smlouva
vládní kategorie, a to před účinností tzv. euronovely Ústavy České republiky. Za současného
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právního stavu však vnitrostátně není naplněna podmínka čl. 10 Ústavy České republiky,
tedy souhlas Parlamentu a následná ratifikace prezidentem republiky. Na základě výše
uvedených skutečností se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení
souhlasu s přijetím změn článků Stanov a současně k vyslovení souhlasu s ratifikací Stanov
a dříve přijatých změn.
Předkládaný materiál nemá finanční, ekonomický a environmentální vliv, ani vliv na
zaměstnanost.
Vláda ČR vyslovila souhlas s přijetím změn článků Stanov a s návrhem na ratifikaci
Stanov svým usnesením ze dne 27. října 2014 č. 878.

V Praze dne 13. listopadu 2014

Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v.r.
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