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Zásady  

postupu delegace České republiky 
na XVII. Valném shromáždění Světové organizace cestovního ruchu 

 
 
 

Delegace na Shromáždění bude sledovat zejména dále uvedené cíle. 
 
1. Podporu návrhu pracovního programu a rozpočtu na období let 2008 a 2009. 

V rámci pracovního programu bude delegace na Shromáždění podporovat zejména 
strategický cíl A zaměřený na zabezpečení zvyšování konkurenceschopnosti destinací 
cestovního ruchu, který je v souladu s navrhovanou Koncepcí státní politiky 
cestovního ruchu v České republice na období let 2007 a 2013. 
 

2. Podporu rozšíření členské základny organizace přijetím tří plnoprávných 
členů - Černé Hory, Tádžikistánu a Bruneje. 
 

3. Podporu rozšíření jazykové diverzity organizace začleněním čínštiny mezi 
oficiální jazyky Světové organizace cestovního ruchu a s tím související úpravu    
článku 38 stanov organizace. V této záležitosti je třeba brát v úvahu, že čínština je 
oficiálním jazykem Organizace spojených národů, ale i skutečnost, že Čínská lidová 
republika získává stále větší význam na poli světového cestovního ruchu. 
 

4. Při volbě nových členů Výkonné rady Světové organizace cestovního ruchu 
bude delegace na Shromáždění vycházet ze sjednaných podpor a na základě dopo-
ručení Ministerstva zahraničních věcí. Podobně bude Česká republika postupovat i při 
rozhodování o místu konání XVIII. Valného shromáždění Světové organizace 
cestovního ruchu. 
 

5. Podporu návrhu nových témat oslav Světového dne cestovního ruchu na léta 
2008 a 2009. 
 

6. Potvrzení zájmu České republiky na členství ve Výboru pro statistiku a 
makroekonomické analýzy na období let 2008 až 2011. 
 

7. Prezentaci České republiky jako hostitelského státu Komise pro Evropu 
Světové organizace cestovního ruchu v roce 2008. 
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8. V souvislosti s rozhodováním o proceduře jmenování zástupce generálního 
tajemníka bude delegace na Shromáždění postupovat společně s ostatními členskými 
státy v rámci Regionální komise pro Evropu. 
 

9. Zabezpečení aktivního zastupování České republiky a účast na práci během 
technických zasedání, plenárních zasedání, v pracovních výborech a v regionální 
komisi v rámci programu Shromáždění. 


