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Úvod 
 
Jako zastřešující odvětvové sdružení hotelů, restaurací a kaváren v Evropě sdružuje konfederace HOTREC celkem 40 
národních asociací ve 29 evropských zemích. Odvětví představuje 1,8 milionů podniků a zajišťuje zaměstnání více než 10 
milionům lidí v Evropě. Malé a střední podniky, stejně tak jako mikro-podniky, sehrávají v evropské ekonomice zásadní roli 
a významně k ní přispívají. Sektor patří mezi těch několik málo odvětví, která byla schopna vytvářet nová pracovní místa i 
během finanční a hospodářské krize (2,5 milionu pracovních míst za poslední desetiletí). 
 
Odvětví pohostinství si uvědomuje důležitost přístupného cestovního ruchu a jeho význam pro osoby se zvláštními 
potřebami. Sektor je již nyní výrazně zapojen do celoevropského procesu neustálého přizpůsobování své nabídky osobám 
se specifickými potřebami (např. konfederace HOTREC se na evropské úrovni podílela na projektu APPTOURYOU, jenž si 

Souhrn 
Předmluva: 
 
Odvětví pohostinství si uvědomuje důležitost přístupného cestovního ruchu a jeho význam pro osoby se zvláštními 
potřebami. Sektor je již nyní výrazně zapojen do celoevropského procesu neustálého přizpůsobování nabídky osobám 
se specifickými potřebami. Konfederace HOTREC se však domnívá, že u tak výrazně fragmentovaného odvětví, jímž 
odvětví pohostinství je, zachází celoevropský přístup, jenž má být pro organizace všech velikostí jednotný, příliš 
daleko, nezohledňuje specifické národní okolnosti typické pro různé malé podniky působící v tomto sektoru, jakož ani 
množství stávajících národních předpisů a norem, které byly v uplynulých letech v hojné míře vytvářeny. 
 
Požadavek HOTREC: 
 
Konfederace HOTREC proto požaduje vyloučení služeb cestovního ruchu a pohostinství z rozsahu evropského zákona 
o přístupnosti, neboť přednost by měla mít subsidiarita, a to z těchto důvodů: 

 Hospodářská situace, a tím i schopnost pohostinských podniků vyhovět požadavkům, se v jednotlivých 
členských státech výrazně liší, což znamená, že evropský přístup, jenž by platil pro všechny stejně, není reálný 
a zbytečně ohrožuje konkurenceschopnost malých podniků, které přitom tvoří více než 25% přidané hodnoty 
a obratu sektoru; 

 Malé společnosti jsou proporčně největšími přispěvateli do hospodářství EU ve srovnání s malými podniky 
působícími v jiných sektorech; proto se HOTREC domnívá, že nejlépe mohou jednat samotné členské státy, 
které dokáží přihlížet ke konkrétní hospodářské situaci, ke stávající legislativě upravující otázku přístupnosti i 
ke konkrétnímu zapojení daných aktérů; 

 V neposlední řadě národní zákony a standardy již nyní vyžadují vysokou úroveň dodržování předpisů, což by 
společně s omezenou kapacitou malých podniků čelit zvýšeným nákladům souvisejícím s plněním požadavků 
mělo odradit zákonodárce EU od toho, aby uvalovali další vrstvu legislativy na odvětví, které je již tak silně 
regulované a do otázky přístupnosti na národní úrovni dobře zapojené. 

 
Proto se evropské odvětví pohostinství domnívá, že by výhradní přednost měl mít národní přístup.  
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klade za cíl zlepšovat přístupnost). Změny byly prováděny především na základě řady stávajících národních požadavků, 
jakož i prostřednictvím opatření, která často vycházejí z účinné spolupráce s organizacemi zdravotně postižených osob na 
národní úrovni, což umožňuje nepřetržité přizpůsobování tohoto odvětví požadavkům kladeným na přístupnost. 
 

Obecné postřehy 
 
Sektor pohostinství se domnívá, že současný návrh, o kterém hlasovalo plenární zasedání Evropského parlamentu, je 
nevyvážený pokud se týče hospodářské struktury a schopnosti různých typů podniků v odvětvích dodržet jeho 
předpokládaný rozsah. 
 
Mezitím co členské státy EU a některé standardizační orgány vyvíjejí řadu předpisů na národní úrovni pro podporu rozvoje 
přístupného cestovního ruchu, konfederace HOTREC se domnívá, že zahrnutí služeb cestovního ruchu a pohostinství do 
evropského zákona o přístupnosti by ohrozilo odvětví, jemuž dominují malé podniky, které se již nyní přístupnosti 
intenzivně věnují na národní úrovni, ačkoli nejsou vždy dostatečně podporovány fiskálními pobídkami ani finančními 
prostředky ze strany EU. 
 
Pokud jde o strukturu sektorů, na něž se rozsah návrhu vztahuje, odvětví pohostinství/cestovního ruchu a jeho malé 
podniky (zaměstnávající mezi 10 až 49 osobami) by společně musely při plnění požadavků nést ty nejtěžší důsledky. Malé 
podniky tvoří 25% veškerého obratu a přidané hodnoty odvětví pohostinství, což je v porovnání s jinými službami, na které 
se rozsah návrhu vztahuje, výrazně vyšší hodnota. Podle údajů Eurostatu podniky zaměstnávající 10 až 19 osob tvoří 
přibližně 1/8 obratu a přidané hodnoty sektoru pohostinství, přičemž další 1/8 lze přičíst podnikům zaměstnávajícím 20 až 
50 osob. V ostatních sektorech dominují spíše středně velké a velké společnosti, které jsou k provádění povinných úprav v 
daném časovém rámci i rozsahu lépe vybaveny z hlediska svých zdrojů i znalostí. To není případ mnohem roztříštěnějšího 
sektoru pohostinství a cestovního ruchu, pročež stávající text ohrožuje budoucnost odvětví, které je již tak silně 
regulované a je pro konkurenceschopnost Evropy v rámci globálního cestovního ruchu klíčové. 
 
Dále je s ohledem na rozsah návrhu třeba poznamenat, že některé výrobky a služby, které tvoří obrovskou součást 
každodenních životních potřeb lidí, nejsou do rozsahu této legislativy zahrnuty, zatímco mnohem méně často využívané 
pohostinské a ubytovací služby mají být součástí rozsahu aktuální evropské směrnice. 
 
Konfederace HOTREC se domnívá, že by, pokud jde o právní předpisy upravující přístupnost cestovního ruchu a služeb 
v pohostinství, měla převládnout zásada subsidiarity. Ekonomická únosnost malých podniků v pohostinství se v 
jednotlivých členských státech výrazně liší, a to hlavně z hospodářských důvodů. Kromě toho by rozdíl, jenž by mezi 
stávajícími národními požadavky a navrhovanými konečnými evropskými požadavky musel být překonán, mohl být 
v jednotlivých částech Evropy různý, přičemž by jej měly překlenovat převážně malé podniky. To může vést k vážným 
potížím, pokud podniky nebudou schopny v daném celoevropském časovém rámci požadavky plnit. Proto by bylo 
vhodnější přijmout národní přístup, který by zohledňoval specifika pohostinského odvětví. Ve srovnání s jednotným 
evropským řešením může zásada subsidiarity lépe zohledňovat různorodost národních trhů při posuzování toho, kdy a do 
jaké míry lze změny proporčně a reálně provést. 
 
Rovněž by se měla vzít v úvahu ta skutečnost, že vypracování mezinárodního standardu (zahrnujícího rovněž organizace 
v pohostinství) pro oblast přístupnosti cestovního ruchu mezinárodní organizací pro standardizaci ISO, k němuž evropské 
odvětví pohostinství aktivně přispívá, dále podpoří harmonizaci požadavků na přístupnost odvětví cestovního ruchu. Práce 
v této oblasti probíhají pod vedením UNWTO - světové organizace cestovního ruchu při OSN. 
 
S ohledem na článek 195 Smlouvy o fungování Evropské unie zároveň konfederace HOTREC vyjadřuje pochybnosti o tom, 
zda existuje prostor, případně kolik takového prostoru existuje, pro harmonizaci legislativy EU pro oblast služeb 
v cestovním ruchu. 

 
Obecná doporučení 
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S přihlédnutím ke všem výše uvedeným okolnostem a také s ohledem na specifickou strukturu odvětví pohostinství, které 
je z podstatné části tvořeno malými podniky, konfederace HOTREC žádá Evropskou radu a Evropský parlament o vyřazení 
služeb cestovního ruchu a pohostinství z rozsahu stávající Směrnice a o upřednostnění principu subsidiarity. 
 

Konkrétní obavy související s textem odhlasovaným plenárním zasedáním Evropského 
parlamentu 
 
Konfederace HOTREC také předkládá některá konkrétní doporučení pro případ, že by i přes výše uvedené argumenty bylo 
považováno za nevyhnutelné zahrnout služby cestovního ruchu a pohostinství do rozsahu působnosti této budoucí 
legislativy. 
 
Pokud jde o zastavěné prostředí, současný návrh, který se opírá o plenární hlasování Evropského parlamentu, upřesňuje v 
čl. 3 odst. 10, že změny v zastavěném prostředí se u uvedených služeb mají provádět pouze v případě nové infrastruktury 
nebo v případě zásadních renovací stávající infrastruktury. Rovněž bod č. 23 úvodního odůvodnění uvádí, že požadavky na 
přístupnost by se měly uplatňovat pouze při výstavbě nové infrastruktury nebo při provádění zásadních renovací. Dále je 
zde rovněž odkaz na ochranu národního dědictví s uměleckou, historickou a archeologickou hodnotou. Veškeré tyto 
odkazy chybí v současném hlavním textu, který se týká ubytovacích zařízení, z nichž některá jsou provozována malými 
podniky a často mají statut chráněných budov. 
 
Konfederace HOTREC se domnívá, že problematika zastavěného prostředí, kde kromě ochrany budov mohou hrát roli i 
otázky bezpečnosti (např. evakuace osob), by neměla být řešena na evropské úrovni, a že i zde by měla platit zásada 
subsidiarity. 
 
Ještě k problematice zastavěného prostředí - HOTREC je toho mínění, že není reálné na evropské úrovni vyžadovat, aby 
např. u malého hotelu s 21 pokoji byly 2 pokoje upraveny podle nových pravidel přístupnosti. S ohledem na vyloučení 
mikro-podniků, které zpravidla provozují ubytovací zařízení o méně nežli 20 pokojích, by konfederace HOTREC navrhovala 
model zpřístupnění 1 pokoje, a to až od hranice 21 pokojů výše. 
 
Plnění dalších požadavků na přístupnost služeb v pohostinství se aktuálně věnuje hlavně oddíl V přílohy I (částečně 
současně s novým oddílem VIIIa), a to společně s výrazně odlišnými typy poskytovatelů služeb, jako jsou letecká doprava, 
autobusová doprava a železniční či vodní osobní doprava. Toto náhlé zahrnutí služeb cestovního ruchu do seznamu 
takovýchto požadavků zcela zpochybňuje relevanci kapitoly o službách v cestovním ruchu. 
 
Pokud jde o článek 11, většina malých podniků v sektoru pohostinství by se musela spoléhat na externí expertizy, aby 
vůbec dokázala posoudit přístupnost svých různých služeb a zpracovat související informace, přičemž přítomnost takových 
znalostí a odborných způsobilostí je v malých podnicích méně pravděpodobná. Rovněž je třeba vzít v úvahu tu skutečnost, 
že služby v pohostinství jsou často přizpůsobovány individuálním požadavkům hostů, a proto by bylo zapotřebí jasně 
stanovit, že poskytování takovýchto informací bude vyžadováno pouze u hlavních služeb. 
 
Rovněž zpřístupnění webových stránek a on-line aplikací by vyžadovalo značné prostředky, pročež se silně doporučuje 
zvážit možnost upřednostnění alternativních řešení, jako je využívání již dostupných asistenčních technologií ze strany 
spotřebitelů se zdravotním postižením, čímž se sníží zatížení podniků v souvislosti s vyhověním předpisům. Požadavek 
kladený novým oddílem VIIIa přílohy I znějící v tom smyslu, aby elektronická identifikace, zabezpečení a platební metody 
potřebné pro poskytování dané služby byly vnímatelné, funkční a odolné, aniž by docházelo k narušení bezpečnosti a 
soukromí uživatele, by představoval obrovské zatížení malých ubytovacích zařízení, např. při přizpůsobování jejich 
rezervačních nástrojů fungujících na vlastních internetových stránkách. Opět zde mohou být alternativou již existující 
asistenční technologie nebo přímý kontakt s hotelem, čímž by se lépe předešlo podobné zátěži. 
 
Pokud jde o článek 12, posouzení, které mají mikro-podniky provést, aby vyhodnotily, zda by dodržování předpisů 
znamenalo či neznamenalo nepřiměřenou zátěž, by přinášelo řadu nejistot (např. pokud jde o četnost a délku používání 
konkrétního výrobku nebo služby), nemluvě o množství nákladů, které by z něj vyplývaly. Navíc, aby se vyhovělo některým 
ukládaným povinnostem, musela by zařízení případně i snížit např. počet nabízených pokojů: ztráta příjmů tedy musí být 
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kompenzována výhodami plynoucími z provedených úprav. Výpočet „návratnosti investice“ související s náklady na 
dodržování předpisů a zajištění výhod pro spotřebitele tak často není možno provést. Navíc by kromě kritérií obsažených v 
čl. 12 odst. 3, tedy velikosti, zdrojů a povahy hospodářského subjektu, mělo být doplněno další kritérium v podobě 
hospodářské výkonnosti, čímž by se umožnilo úplnější posouzení situace daného podniku. Zejména pro malé podniky je 
příprava takového posouzení velmi obtížná a může být i velmi nákladná, zvláště očekáváme-li na výstupu nestabilní 
výsledek s ohledem na nejistotu představovanou různými výše uvedenými faktory. 
 

*** 


