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Euroobčanství

Občané členských států Evropské unie mají
právo v jiném členském státu na:

•volný pohyb a pobyt,

•volné cestování,

•usazování,

•studování,

•pracování,

•podnikání. 



Sociální cestovní ruch

Cestovní ruch pro všechny je nedílnou součástí
evropského modelu cestovního ruchu.

Přináší

•uspokojení účastníkům cestovního ruchu ve 
volném čase, lidský rozměr a hodnoty činností,

•ekonomický zisk průmyslu cestovního ruchu,

•zvýšení zaměstnanosti atd.



Sociální cestovní ruch

Aby se jednalo o sociální cestovní ruch musí být 
splněny následující podmínky:

skutečné životní okolnosti člověka jsou takové, 
že je zcela nemožné plně realizovat jeho právo 
na cestovní ruch např. jeho ekonomická situace, 
fyzické nebo mentální postižení, geografické
potíže.



Účastníci sociálního cestovního ruchu

Jsou to:

•mládež,

•rodiny s nízkými příjmy,

•zdravotně handicapovaní,

•senioři.



Sociální podnikání

Podle Evropské unie je sociální podnik aktérem 
sociální ekonomiky a jeho hlavním cílem je 
vytvoření sociálního dopadu a nikoli tvorba zisku 
ve prospěch vlastníků nebo akcionářů.

Předmětem sociálního podniku může být 
sociální cestovní ruch.



Právní formy sociálních podniků

Mohou to být buď právnické nebo fyzické
osoby.

Právnické osoby mohou být založeny podle 
obchodního zákoníku jako osobní nebo 
kapitálové společnosti nebo mohou být zřízeny 
podle zvláštních zákonů jako občanská sdružení, 
obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační
fondy nebo církevní právnické osoby.



Sociální družstvo

1. 1. 2014 začne platit v České republice nový 
zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích.
Tento zákon obsahuje novou právní formu sociální

družstvo.

Sociálním družstvem je družstvo, které soustavně
vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na 
podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní
a sociální integrace znevýhodněných osob do 
společnosti. 



Znevýhodněné osoby

Patří mezi ně zdravotně postižení, jejich počet je 
v České republice, ale i v celé Evropské unii 
velmi vysoký.

Jejich obecným právem je účast na cestovním 
ruchu, sociální podniky, které se zabývají
sociálním cestovním ruchem jim umožňují
odstraňováním bariér naplnit jejich právo.



Děkuji za pozornost


