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1. Část  
Organizace cestovního ruchu 

1. oddíl 
Zemská strategie cestovního ruchu, zemská organizace cestovního ruchu 

§ 1 

Cíl; zemská strategie cestovního ruchu 

(1) Cílem tohoto zemského zákona je za účelem podpory cestovního ruchu v Horním Rakousku 
zřídit vhodné organizace cestovního ruchu, zajistit jejich financování a společné strategické směřování a 
vytvořit ustanovení o výběru poplatků v oblasti cestovního ruchu. 

(2) Zemská vláda musí strategické základy pro cestovní ruch stanovit v rámci strategické koncepce 
odsouhlasené Hospodářskou komorou Horního Rakouska a za přiměřené účasti hornorakouských provozů 
a svazů cestovního ruchu. Zemská organizace cestovního ruchu musí při vytváření a pravidelné evaluaci 
zemské strategie cestovního ruchu spolupracovat jako poradní orgán. 

§ 2 

Zpráva o cestovním ruchu 

Zemská vláda musí zemskému sněmu každé tři roky předkládat zprávu o ekonomické situaci a 
vývoji cestovního ruchu v Horním Rakousku. Zprávu je nutno předložit nejpozději do 31. května roku, 
který následuje po období, jež je předmětem této zprávy. 

§ 3 

Zřízení a úlohy zemské organizace cestovního ruchu 

(1) Zemská organizace cestovního ruchu (LTO) je zřízena pod názvem „Oberösterreich 
Tourismus“. Jedná se o veřejnoprávní společnost a má právní subjektivitu; je oprávněna používat státní 
znak spolkové země Horní Rakousko. 

(2) LTO musí s přihlédnutím k turistickým zájmům a při výkonu veřejně prospěšných úkolů země, 
s ohledem na zemskou strategii cestovního ruchu 

1. průběžně udržovat, spravovat a dále rozvíjet systém značek v cestovním ruchu v Horním 
Rakousku a provádět pravidelnou evaluaci potenciálů těchto značek; 

2. rozvíjet celoplošnou strategii pro cílový trh a připravovat a realizovat komunikaci i podporu 
prodeje na definovaných cílových trzích; 

3. připravovat produkty, služby a strategie, které přesahují hranice destinace, pro regionální a 
nadregionální jednotnost marketingové prezentace ve smyslu zemské strategie cestovního ruchu; 

4. plnit úkoly vztahující se na celou zemi v oblasti rozvoje destinace a cestovního ruchu a provádět 
průzkum trhu; 

5. pomáhat svazům cestovního ruchu v záležitostech souvisejících s personálem, nákupem, 
informačními a komunikačními technologiemi a dotacemi, aby se využily synergie a aby se 
posílila spolupráce mezi svazy cestovního ruchu; 
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6. koordinovat zájmy hornorakouské ekonomiky v oblasti cestovního ruchu a volného času s 
ostatními institucemi a hospodářskými odvětvími na národní i mezinárodní úrovni. 

(3) Pokud je to v zájmu úspor, hospodárnosti a účelnosti, musí LTO za účelem plnění svých úkolů 
využít právní formy společnosti s ručením omezeným jako jediný společník. Jednatelka, resp. jednatel 
společnosti s ručením omezeným je povinen vykonávat také funkci jednatelky, resp. jednatele LTO v 
souladu s § 7. Z toho plynoucí plnění musí LTO náležitě uhradit. 

(4) LTO smí za plnění svých úkolů v souladu s odst. 2 ve výjimečných případech účtovat přiměřená 
kompenzační plnění. V závislosti na prostředcích plánovaných v předběžném rozpočtu spolkové země 
Horní Rakousko pro příslušný správní rok hradí spolková země finanční náklady LTO, které nejsou 
pokryty tímto a ostatními výnosy. Spolková země musí splátky LTO převádět minimálně jednou za 
kvartál. 

§ 4 

Orgány zemské organizace cestovního ruchu 

Orgány LTO jsou: 

1. valná hromada, 

2. strategický panel, 

3. jednatelka, resp. jednatel. 

§ 5 

Valná hromada 

(1) Členy valné hromady LTO s hlasovacím právem jsou: 

1. člen zemské vlády odpovědný za záležitosti cestovního ruchu jako předsedkyně, resp. předseda; 

2. po jedné zástupkyni, resp. jednom zástupci vyslané/vyslaném stranami zastoupenými v zemském 
sněmu; 

3. dvě zástupkyně, resp. dva zástupci vyslané/vyslaní Hospodářskou komorou Horního Rakouska; 

4. předsedkyně, resp. předseda strategického panelu. 

(2) Delegování nabývá účinnosti doručením oznámení do LTO. Zástupkyně, resp. zástupci mohou 
být institucemi oprávněnými k delegování kdykoliv odvolány/odvoláni a nahrazeny/nahrazeni jinými 
osobami. 

(3) Předsedkyně, resp. předseda zastupuje valnou hromadu vůči třetím subjektům. Předsedkyně, 
resp. předseda musí některého z dalších členů pověřit svým zastupováním. 

(4) Valná hromada řeší následující záležitosti: 

1. stanovení podnikatelské koncepce; 

2. ustanovení jednatelky, resp. jednatele na doporučení strategického panelu; 

3. ustanovení auditora; 

4. stanovení roční uzávěrky a seznámení se s konsolidovanou roční uzávěrkou; 

5. schválení činnosti statutárních orgánů a strategického panelu; 

6. seznámení se se zprávami v souladu s § 8; 

7. stanovení rozpočtu na doporučení strategického panelu; 

8. stanovení jednacího řádu valné hromady; 

9. kontrola statutárních orgánů LTO; 

10. stanovení jednacího řádu pro statutární orgány LTO, v němž je v každém případě nutno stanovit 
informační povinnosti vůči valné hromadě, resp. strategickému panelu a záležitosti, které 
vyžadují souhlas valné hromady nebo strategického panelu. 

(5) Valná hromada je oprávněna zastupovat LTO při uskutečňování právních úkonů prostřednictvím 
jednatelky, resp. jednatele. 
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§ 6 

Strategický panel 

(1) Členy strategického panelu LTO s hlasovacím právem je/jsou: 

1. devět zástupců vyslaných členem zemské vlády odpovědným za záležitosti cestovního ruchu; 

2. tři zástupci vyslaní Hospodářskou komorou Horního Rakouska. 

(2) Jako zástupce v souladu s odst. 1 je třeba delegovat odborníky s kvalifikacemi, které jsou nutné 
pro úkoly strategického panelu stanovené v odst. 5. Přitom je nutno dbát i na zemskou strategii cestovního 
ruchu. 

(3) Delegování členů probíhá na základě písemného oznámení zaslaného LTO a je účinné na dobu 
funkčního období strategického panelu. Opakovaná delegování a předčasná odvolání jsou přípustná. Člen, 
který odstoupí před koncem funkčního období, musí být na zbytek funkčního období během dvou měsíců 
nahrazen jiným členem. Funkční období strategického panelu trvá pět let. 

(4) Z okruhu členů jsou po slyšení u Hospodářské komory Horního Rakouska členem zemské vlády 
odpovědným za záležitosti cestovního ruchu na dobu funkčního období ustanoveni předsedkyně, resp. 
předseda a zástupkyně, resp. zástupce. 

(5) Strategický panel má následující úkoly: 

1. předání doporučení valné hromadě, které se týká ustanovení jednatelky, resp. jednatele; 

2. předání doporučení valné hromadě, které se týká stanovení rozpočtu; 

3. strategické poradenství pro statutární orgány; 

4. stanovení ročního marketingového plánu; 

5. stanovení jednacího řádu strategického panelu. 

§ 7 

Statutární orgány 

(1) Valná hromada musí na doporučení strategického panelu ustanovit jednu osobu jednatelkou, 
resp. jednatelem LTO. 

(2) Tato ustanovení je třeba časově omezit na dobu pěti let. Bez ohledu na to může valná hromada 
jednatelku, resp. jednatele odvolat kdykoliv před uplynutím funkčního období. 

(3) Jednatelka, resp. jednatel řídí obchodní záležitosti a zastupuje LTO navenek. Jednatelka, resp. 
jednatel je přitom vázána/vázán pokyny valného shromáždění. 

§ 8 

Informační povinnost statutárních orgánů 

Jednatelka, resp. jednatel musí valnému shromáždění podávat náležité zprávy v souladu s jednacím 
řádem vydávaným pro statutární orgány. 

2. oddíl 
Třídy obcí; zřízení, členové a úlohy svazů cestovního ruchu 

§ 9 

Třídy obcí, obce významné pro cestovní ruch 

(1) Obce, s výjimkou měst Linz, Steyr a Wels, jsou zemskou vládou každých pět let, počínaje 1. 
lednem 2019, v závislosti na jejich významu pro cestovní ruch vyhláškou rozděleny do čtyř tříd. Třída 
obce A je nejvyšší, třída obce D je nejnižší třídou obce. Města Linz, Steyr a Wels tvoří třídu obce 
„statutární město“ (St), pakliže na základě žádosti v souladu s odst. 5 nedojde k zařazení do jedné ze tříd 
obcí A, B nebo C. Obce tříd A, B, C a statutární město jsou obce významné pro cestovní ruch. Obce, 
jejichž území je zčásti nebo zcela uznáno jako lázeňské místo ve smyslu hornorakouského zákona o 
minerálních pramenech a lázeňských místech a které nedosahují mezních hodnot dle odst. 2 Z 1 nebo 2, 
jsou zařazeny do třídy obcí C. Před vydáním této vyhlášky je třeba vyslechnout obce. 
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(2) Pro zařazení obce musí počet přenocování v této obci dosáhnout následujících mezních hodnot: 

1. Třída obcí A: dvojnásobek hodnoty počtu přenocování v celé spolkové zemi; 

2. Třída obcí B: jednonásobek hodnoty počtu přenocování v celé spolkové zemi; 

3. Třída obcí C: polovinu hodnoty počtu přenocování v celé spolkové zemi; 

4. Třída obcí D: méně než polovinu hodnoty počtu přenocování v celé spolkové zemi. 

(3) Počet přenocování je pro každou evidující obec výsledkem poměru průměrné hodnoty 
přenocování hostů za předchozích pět kalendářních let zaokrouhleného na dvě desetinná místa ku 
průměrné hodnotě počtu obyvatel s rozhodným dnem na počátku příslušných kalendářních let. Evidující 
obce jsou města a obce, které v souladu s vyhláškou o statistikách cestovního ruchu z roku 2002 evidují 
přenocování hostů. Počet obyvatel se určuje na základě výsledků statistického šetření stavu obyvatelstva 
zveřejněného Rakouským statistickým úřadem nebo na základě sčítání lidu. Za počet přenocování v celé 
spolkové zemi se vždy považuje hodnota zaokrouhlená na dvě desetinná místa, která je výsledkem 
poměru průměrných hodnot přenocování hostů ve všech evidujících obcích ku průměrné hodnotě počtu 
obyvatel všech hornorakouských obcí. 

(4) Pokud to není v rozporu se zájmy směřujícími k podpoře cestovního ruchu v Horním Rakousku a 
pokud požadovaná třída obce lépe odpovídá turistické nabídce v obci, může být obec zemskou vládou na 
žádost obecní rady v souladu s odst. 1 zařazena do třídy obce, která je o jeden stupeň nižší než třída obce 
vyplývající z odst. 2. 

(5) Zemská vláda může obec na žádost obecní rady zařadit do vyšší třídy obce, pokud požadované 
zařazení odpovídá veřejnému zájmu na podpoře cestovního ruchu. Takový zájem existuje zejména tehdy, 
pokud lze očekávat zlepšení hospodářských výsledků souvisejících s cestovním ruchem v obci nebo 
pokud turistická nabídka odpovídá požadované třídě obce. Před dokončením žádosti o vyšší třídu obce 
musí obec všem známým (budoucím) povinným členům písemně umožnit, aby během přiměřené lhůty 
vyjádřili své stanovisko k plánované žádosti. 

(6) Klasifikace v souladu s odst. 4 a 5 se vždy nařizuje na počátku kalendářního roku, který 
následuje po zveřejnění vyhlášky, na dobu pěti let. Pokud obec nepožádá o zařazení do jiné třídy obce 
včas před uplynutím této lhůty, musí zemská vláda obec zařadit do příslušné třídy obce vždy na dalších 
pět let. Žádost o zařazení do jiné třídy obce je přípustná pouze po konzultaci s (budoucími) povinnými 
členy dle odst. 5. 

(7) Pokud je sloučením obcí za vzniku nové obce dotčena alespoň jedna evidující obec, vytvoří se 
počet přenocování nové obce z poměru součtu přenocování hostů ku celkovému počtu obyvatel v 
dosavadních obcích. Nová obec se zařazuje podle naposledy zjištěných mezních hodnot. Pokud není 
sloučení za vzniku nové obce stanoveno na začátek kalendářního roku, nařizuje se třída obce pro novou 
obec s účinností od kalendářního roku, který následuje po roce, kdy došlo ke sjednocení obcí. Do té doby 
zůstávají pro dotčená území obcí rozhodující dosavadní zařazení do tříd obcí. 

§ 10 

Zřízení a zrušení svazů cestovního ruchu 

(1) Zemská vláda musí pro hájení místních a regionálních veřejných zájmů cestovního ruchu pro 
území obcí významných pro cestovní ruch zřídit efektivní (pro jednu nebo více obcí) svazy cestovního 
ruchu odpovídající požadavkům trhu. Jedná se o veřejnoprávní společnosti mající právní subjektivitu. Ke 
zřízení dochází po konzultaci se všemi dotčenými obcemi významnými pro cestovní ruch a svazy 
cestovního ruchu na základě vyhlášky zemské vlády. Ve vyhlášce musí být pro každý svaz cestovního 
ruchu stanoveno, jaký nese název, pro které obce (pro kterou obec) významné/významnou pro cestovní 
ruch se zřizuje a ve které obci má své sídlo. 

(2) Při zřizování svazů cestovního ruchu je třeba dbát na to, aby každý svaz cestovního ruchu 
dosáhl příjmů z příspěvků na cestovní ruch a poplatků z cestovního ruchu ve výši 600 000 euro za 
rozpočtový rok a příjmu z přenocování ve výši 200 000 euro za kalendářní rok. V případě specifických 
regionálně-geografických podmínek mohou být tyto požadavky poníženy až o 10 %. Pokud se některý ze 
svazů cestovního ruchu podílí na některé z organizací cestovního ruchu nebo je členem takové 
organizace, k níž patří alespoň jeden další právní subjekt, jehož sídlo se nachází mimo území Horního 
Rakouska, mohou být požadavky kladené na tento svaz cestovního ruchu poníženy až o 50 %, pokud je 
na území této organizace dosaženo celkového příjmu z přenocování ve výši 200 000 za kalendářní rok, 
společníkům, resp. členům organizace cestovního ruchu je k dispozici celkový rozpočet ve výši 
600 000 euro za rozpočtový rok a pokud je tím zajištěno prosazování strategie cestovního ruchu. Zemská 
vláda si v této věci musí vyžádat stanovisko strategického panelu LTO. 

(3) Svaz cestovního ruchu se rozpouští na základě vyhlášky zemské vlády, pokud je pro jeho oblast 
později zřízen jiný svaz cestovního ruchu. Takové opatření se provádí po konzultaci s dotčenými obcemi 
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a svazy cestovního ruchu, pakliže se od nové struktury očekává lepší podpora cestovního ruchu. Na 
základě konsensuální žádosti zúčastněných svazů cestovního ruchu musí zemská vláda stanovit, že daný 
svaz cestovního ruchu se nerozpouští a že přebírá jiný svaz cestovního ruchu, resp. zbývající svazy 
cestovního ruchu, které již byly zřízeny pro dotčenou oblast. Přitom veškerá aktiva a pasiva včetně práv a 
povinností zahrnutého svazu cestovního ruchu, resp. zahrnutých svazů cestovního ruchu přecházejí na 
tento svaz cestovního ruchu jako sdruženého právního nástupce. 

(4) Pokud je některému ze svazů cestovního ruchu přiřazena určitá divize jiného svazu cestovního 
ruchu, musí dojít k majetkovému vyrovnání mezi zúčastněnými svazy cestovního ruchu. Pro toto 
vyrovnání jsou určující příjmy z příspěvků na cestovní ruch a poplatků z cestovního ruchu za posledních 
pět let. To analogicky platí v případě zařazení obce, která je součástí svazu cestovního ruchu zahrnujícího 
více obcí, do nižší třídy obce D. 

(5) Zemská vláda musí vyhláškou rozpustit svaz cestovního ruchu i tehdy, pokud součástí oblasti, 
pro kterou je zřízen, nebude ani jedna obec významná pro cestovní ruch. Zemská vláda musí v případě 
rozpuštění svazu cestovního ruchu ustanovit likvidátorku, resp. likvidátora. Likvidátorka, resp. likvidátor 
musí ukončit probíhající záležitosti, zinkasovat pohledávky, zpeněžit zbývající majetek a uspokojit 
věřitele. Likvidátorka, resp. likvidátor musí na začátku likvidace vytvořit zahajovací rozvahu a po 
skončení likvidace likvidační uzávěrku a poté s nimi obeznámit zemskou vládu a obce, pro jejichž území 
byl zřízen rozpuštěný svaz cestovního ruchu. Majetkové hodnoty nebo závazky, které zůstanou po 
ukončení likvidace, přecházejí na dotčenou obec (dotčené obce) v souladu s odst. 4. 

§ 11 

Členové svazu cestovního ruchu 

(1) Povinnými členy svazu cestovního ruchu jsou ty podnikatelky, resp. podnikatelé ve smyslu § 2 
zákona o dani z přidané hodnoty z roku 1994, kteří mají v oblasti svazu cestovního ruchu své sídlo nebo 
svoji provozovnu (§§ 27, 29 a 30 spolkového daňového řádu) a jejichž obraty nejsou dle § 39, odst. 1, 
resp. § 43 odst. 1 zcela osvobozeny od příspěvkové povinnosti. V případě podnikatelek, resp. podnikatelů 
bez sídla nebo provozovny je určující místo trvalého bydliště ve smyslu § 26 spolkového daňového řádu. 

(2) Fyzické osoby a ostatní právní subjekty, které provozují firmu se sídlem nebo provozovnou v 
tuzemsku a nejsou povinnými členy svazu cestovního ruchu, mohou podat odůvodněnou žádost o přijetí 
jako dobrovolného člena. Totéž právo náleží též osobám s místem trvalého bydliště v oblasti svazu 
cestovního ruchu. Rozhodnutí o přijetí, resp. zamítnutí musí svaz cestovního ruchu žadateli sdělit písemně 
do osmi týdnů od doručení žádosti. Dobrovolné členství začíná okamžikem doručení písemného 
oznámení o přijetí člena. 

(3) Dobrovolní členové, kteří provozují firmu se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, musejí 
odvádět příspěvek na cestovní ruch v souladu s §§ 37 až 45. Obrat podléhající příspěvkové povinnosti se 
vypočítá dle provozovny (sídla) uvedené/uvedeného v žádosti. Pokud oblast svazu cestovního ruchu 
zahrnuje několik obcí, je nutné uvést i tu obec, podle které se vypočítá příspěvek na cestovní ruch. Pokud 
se příspěvek na cestovní ruch počítá dle statutárního města, pro které jsou v souladu s § 37 odst. 2 
stanoveny části obce, provádí se výpočet dle té části obce, v němž firmy dosahují nejvyššího přímého 
profitu z cestovního ruchu. Pokud není v tuzemsku vykonávaná žádná činnost, která by zakládala 
povinnost hradit příspěvky, je třeba hradit alespoň nejnižší minimální příspěvek. 

(4) Dobrovolné členství může být členem ukončeno při dodržení půlroční výpovědní lhůty s 
účinností ke konci kalendářního roku, a to bez udání důvodu. 

(5) Pokud je v důsledku chování některého z členů, které způsobí narušení tržního prostředí, a 
navzdory upomínkám dlouhodobě poškozováno dobré jméno svazu cestovního ruchu, může valná 
hromada rozhodnout o vyloučení tohoto člena ze svazu cestovního ruchu. Pro takové rozhodnutí je nutný 
souhlas dvou třetin přítomných s hlasovacím právem. V okamžiku nabytí účinnosti rozhodnutí končí 
povinnost hradit příspěvek na cestovní ruch. Vyloučení lze zrušit prostřednictvím žádosti, pokud 
pominuly obavy z poškozujícího chování. 

§ 12 

Úlohy svazů cestovního ruchu a obcí 

(1) Svazy cestovního ruchu musí s přihlédnutím k zemské strategii cestovního ruchu vytvořit 
koncepci cestovního ruchu vhodnou pro jejich oblast, tuto koncepci poté realizovat a hodnotit a dále ji 
rozvíjet v souladu s hlavními body strategie. Součástí koncepce musí být zejména aktivní spolupráce 
svazu cestovního ruchu se spolkovou zemí, LTO, ostatními svazy cestovního ruchu a obcemi. 

(2) Svazům cestovního ruchu přísluší s přihlédnutím k zemské strategii cestovního ruchu a ve shodě 
s LTO následující úkoly: 

1. marketingová podpora cestovního ruchu na cílových trzích, které jsou relevantní pro daný svaz 
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cestovního ruchu, zejména informační management a komunikace, a dále průběžné ověřování 
úspěšnosti marketingových akcí; 

2. vytváření produktů a nabídek v oblasti cestovního ruchu, zejména i zapojením a koordinací členů 
a veřejných institucí; 

3. poskytování služeb pro hosty a členy; 

4. ostatní opatření nutná pro péči o hosty, zejména v oblasti organizačního managementu; 

5. podpora chápání významu cestovního ruchu pro celou ekonomiku u obyvatelstva; 

6. správa místních značek důležitých pro jejich oblast ve smyslu zemské strategie cestovního ruchu 
včetně zajištění finančních a personálních zdrojů, které jsou k tomu zapotřebí; 

7. koordinace veřejné volnočasové infrastruktury. 

(3) Svazy cestovního ruchu musejí své prostředky optimalizovat prostřednictvím kooperačních 
projektů a dotačních opatření (spolková země, spolek a Evropská unie) a co nejlépe využívat podpory 
poskytované LTO v oblasti personálu, nákupu, průzkumu trhu, informačních a komunikačních 
technologií a dotací, aby docházelo k prohlubování synergií a posílení spolupráce mezi svazy cestovního 
ruchu. 

(4) Institucím mimo oblast svazu cestovního ruchu, které mají mimořádný význam pro cestovní 
ruch a které primárně neslouží komunálním účelům, může být za účelem iniciování a podpory péče a 
správy realizované zejména osobami nebo organizacemi bez nároku na honorář příslušným svazem 
cestovního ruchu vyplacen příspěvek. 

(5) Pokud správa veřejné instituce volného času a péče o tuto instituci, která má kvůli atraktivní 
turistické nabídce v oblasti svazu cestovního ruchu mimořádný význam, není zajištěna jiným právním 
subjektem, může být poskytování příslušných služeb včetně jejich financování upraveno dohodami mezi 
příslušným svazem cestovního ruchu a dotčenými obcemi. 

3. Oddíl 
Organizace svazů cestovního ruchu 

§ 13 

Orgány svazu cestovního ruchu 

Orgány svazu cestovního ruchu jsou: 

1. valná hromada, 

2. dozorčí rada, 

3. jednatelka, resp. jednatel. 
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1. Pododdíl  
Valná hromada svazu cestovního ruchu 

§ 14 

Složení; hlasovací právo 

(1) Každému členovi svazu cestovního ruchu náleží na valné hromadě jeden hlas. Fyzické osoby 
mohou své hlasovací právo uplatnit osobně nebo prostřednictvím osoby s písemnou plnou mocí. Jiné 
právní subjekty než fyzické osoby mohou své hlasovací právo uplatnit prostřednictvím orgánu 
oprávněného k zastupování nebo osoby, která od tohoto orgánu obdržela písemnou plnou moc. Nebude-li 
předložena písemná plná moc, může předsedkyně, resp. předseda umožnit uplatnění hlasovacího práva, 
pokud nejsou pochybnosti o existenci a rozsahu oprávnění k zastupování. Zplnomocněná osoba může 
zastupovat vždy jen jednoho člena. 

(2) Pokud se nejedná o usnesení o navýšení zákonných procentuálních sazeb, resp. minimálních 
příspěvků (§ 43 odst. 1 a 3), mají po jednom hlasu na valné hromadě také starostky, resp. starostové 
každé obce, která spadá do oblasti svazu cestovního ruchu. Ve městech s vlastním statutem může 
starostka, resp. starosta namísto sebe vyslat člena městské rady odpovědného za záležitosti cestovního 
ruchu. 

(3) Pro určení hlasovacího práva při volbě dozorčí rady se členové svazu cestovního ruchu rozdělí 
do dvou hlasovacích skupin: členové, kteří vykonávají činnosti náležící do příspěvkové skupiny 1 či 2, 
tvoří první hlasovací skupinu, členové, kteří vykonávají činnosti náležící do ostatních příspěvkových 
skupin, a dobrovolní členové nevykonávající činnost podléhající povinnosti odvádět příspěvky tvoří 
druhou hlasovací skupinu. Pokud některý z členů vykonává činnosti náležící do několika příspěvkových 
skupin, je rozhodující činnost náležící do nejnižší příspěvkové skupiny. 

(4) O seznam hlasovacích skupin je třeba zažádat před volbou dozorčí rady, a to v dostatečném 
předstihu u Úřadu pro příspěvky na cestovní ruch spolkové země Horní Rakousko, a tento seznam po 
dobu jednoho týdne poskytnout k nahlédnutí všem zájemcům. Místo a čas, kde (resp. kdy) je možné do 
seznamu nahlédnout, se oznamují na úřední desce, resp. úředních deskách v oblasti svazu. 

(5) Proti nepřijetí člena svazu cestovního ruchu, o němž panuje domněnka, že by měl být členem, a 
proti přijetí člena svazu cestovního ruchu, o němž panuje domněnka, že by neměl být členem, může člen, 
o kterém panuje domněnka, že by měl, resp. neměl být členem, během stanovené lhůty podat námitku. 
Totéž právo náleží každému přijatému členovi, který se tak může ohradit proti svému zařazení do některé 
z hlasovacích skupin. Námitky se podávají u Úřadu pro příspěvky na cestovní ruch spolkové země Horní 
Rakousko. O námitce musí bezodkladně rozhodnout zemská vláda. 

(6) Po jedné zástupkyni, resp. jednom zástupci smí na valnou hromadu vyslat: 

1. každá strana zastoupená v obecní radě obce nacházející se v oblasti svazu cestovního ruchu; 

2. Hospodářská komora Horního Rakouska; 

3. Komora pracovníků a zaměstnanců pro Horní Rakousko; 

4. Zemědělská komora pro Horní Rakousko. 

(7) Pokud se svaz cestovního ruchu nachází v oblasti, která je v souladu s hornorakouským 
zákonem o minerálních pramenech a lázeňských místech uznána za lázeňské místo, smějí po jedné 
zástupkyni, resp. jednom zástupci na valnou hromadu vyslat také Lékařská komora pro Horní Rakousko a 
Hlavní svaz rakouských pojistitelů sociálního pojištění. 

(8) Zástupkyně, resp. zástupci v souladu s odst. 6 a 7 jsou delegováni na dobu pěti let. Na valné 
hromadě mají poradní hlas. Sdružení oprávněná k delegování mohou navíc oznámit také členy – 
náhradníky. Mohou zástupkyně, resp. zástupce kdykoliv odvolat a nahradit jinými osobami. 

§ 15 

Svolávání, usnášeníschopnost, hlasování 

(1) Svolávání valné hromady a výkon předsednické funkce přísluší předsedkyni, resp. předsedovi 
dozorčí rady. Svolávání je realizováno prostřednictvím vývěsky na úřední desce obce významné pro 
cestovní ruch (obcí významných pro cestovní ruch), jejíž/jejichž území spadá pod svaz cestovního ruchu, 
na dobu nejméně dvou týdnů před konáním valné hromady. Na vývěsce se oznamuje místo, datum a čas 
zahájení zasedání i program schůze. Aniž by to mělo dopad na svolávání, musejí být členové svazu 
cestovního ruchu, starostka (starostky), resp. starosta (starostové) obcí náležících do oblasti svazu a 
zástupkyně, resp. zástupci v souladu s § 14 odst. 6 o svolání informováni nejméně dva týdny před 
konáním valné hromady. 
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(2) Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných, resp. zastoupených členů, 
pakliže byla svolána v souladu s odst. 1. Do svolání je třeba zahrnout upozornění na skutečnost, že 
usnášeníschopnost není vázána na dosažení určitého kvóra. 

(3) Na valné hromadě je povoleno hlasovat pouze o záležitostech, které byly v rámci svolání 
uvedeny jako body na programu schůze. Pro rozhodnutí je zapotřebí souhlas více než poloviny 
přítomných, resp. zastoupených členů včetně přítomných starostek a starostů. Usnesení o zvýšení 
zákonných procentních sazeb, resp. minimálních příspěvků vyžadují souhlas dvou třetin zastoupených 
členů. 

(4) Valná hromada se svolává minimálně jednou ročně. Valná hromada se svolává během jednoho 
měsíce, pokud o tom rozhodne dozorčí rada nebo pokud to písemně a s uvedením záležitosti (záležitostí) 
k projednávání vyžaduje alespoň třetina členů svazu cestovního ruchu. 

§ 16 

Úlohy 

Valná hromada má následující úlohy: 

1. volba a případné odvolání a případné zvýšení počtu volených členů dozorčí rady; 

2. seznámení se s koncepcí cestovního ruchu; 

3. zvyšování procentních sazeb příspěvku na cestovní ruch, eventuálně včetně minimálních 
příspěvků (§ 43 odst. 5 až 7); 

4. iniciování zvýšení pobytové taxy, resp. vydání stanoviska dle § 48, odst. 2; 

5. stanovení případné náhrady nutných výdajů pro členy dozorčí rady; 

6. stanovení rozpočtu; 

7. seznámení se s roční uzávěrkou; 

8. schválení činnosti jednatelky, resp. jednatele a členů dozorčí rady. 

2. Pododdíl 
Dozorčí rada svazu cestovního ruchu 

§ 17 

Složení 

(1) Do dozorčí rady svazu cestovního ruchu patří: 

1. členové volení valnou hromadou (§ 18); 

2. starostka, resp. starosta v souladu s odst. 3; 

3. jedna zástupkyně, resp. jeden zástupce s poradním hlasem nominovaná/nominovaný LTO. 

(2) Volba členů se v souladu s odst. 1 Z 1 provádí každých pět let. Funkční období dozorčí rady 
začíná prvním zasedáním a končí prvním zasedáním dozorčí rady v novém složení. 

(3) Starostka, resp. starosta v souladu s odst. 1 Z 2 se určuje podle té obce významné pro cestovní 
ruch, pro jejíž území byl zřízen svaz cestovního ruchu. Pokud svaz cestovního ruchu zahrnuje několik 
obcí, musejí starostky, resp. starostové ze svého okruhu společně nominovat jednu zástupkyni, resp. 
jednoho zástupce. Pokud svaz cestovního ruchu zahrnuje více než deset obcí, je třeba pro každých deset 
dalších obcí nominovat další starostku, resp. dalšího starostu. 

(4) Oznámení o nominovaných starostkách, resp. starostech a zástupkyních, resp. zástupcích LTO 
je třeba na pobočce svazu cestovního ruchu odevzdat nejpozději dva týdny po volbě členů v souladu s 
odst. 1 Z 1. 

(5) Pokud v souvislosti se změnou území dojde k přiřazení celé oblasti svazu cestovního ruchu pod 
jiný svaz cestovního ruchu, stane se dosavadní předsedkyně, resp. předseda svazu cestovního ruchu, resp. 
dozorčí rady přiřazeného svazu cestovního ruchu až do skončení funkčního období členem dozorčí rady. 
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(6) Dozorčí rada může osoby, které v oblasti svazu plní důležité úkoly související s cestovním 
ruchem, kooptovat jako členy s poradním hlasem. 

§ 18 

Volba dozorčí rady 

(1) Obě hlasovací skupiny valné hromady musejí v souladu s § 14 odst. 3 odděleně zvolit po třech 
členech dozorčí rady. Valná hromada může počet volených členů zvýšit až na dvanáct; počet musí být 
dělitelný dvěma. Každá hlasovací skupina musí zvolit stejný počet členů. Aktivní volební právo mají v 
příslušné hlasovací skupině pouze členové, kteří jsou uvedeni v příslušném seznamu hlasovacích skupin. 
Každý člen svazu cestovního ruchu je oprávněn za svoji hlasovací skupinu předložit podepsaný návrh 
kandidátů. Tento návrh musí být na pobočku svazu cestovního ruchu doručen nejpozději jeden týden před 
volbou. Na toto právo je třeba upozornit ve svolání valné hromady. 

(2) Volitelné jsou všechny fyzické osoby, které jsou na valné hromadě v souladu s § 14 odst. 1 
oprávněny k hlasování. Volitelnost je zaručena napříč všemi hlasovacími skupinami. Volitelné nejsou 
osoby, kterých se týká vylučující důvod ve smyslu § 24 volebního řádu pro komunální volby spolkové 
země Horní Rakousko. 

(3) Každý návrh kandidátů musí obsahovat seznam tří volitelných osob. Tyto osoby musejí souhlas 
se svojí kandidaturou stvrdit vlastnoručním podpisem na návrhu kandidátů. Pokud se některá z osob 
objeví na několika návrzích kandidátů, považuje se na návrhu kandidátů, který byl po okamžiku doručení 
doručen jako druhý, a dále na každém dalším návrhu kandidátů za osobu, která není nominována. Návrhy 
kandidátů, které neobsahují požadovaný počet volitelných osob, jsou neplatné. 

(4) Dosavadní předsedkyně, resp. předseda dozorčí rady musí zkontrolovat včas doručené návrhy 
kandidátů. Platné návrhy kandidátů se označí pořadovými čísly dle pořadí, v jakém byly doručeny, 
neplatné návrhy kandidátů se vracejí. Platné návrhy kandidátů se zveřejní v zasedacím sále. 

(5) Dosavadní předsedkyně, resp. předseda dozorčí rady řídí volbu na valné hromadě. Na pomoc 
předsedkyni, resp. předsedovi zvolí valná hromada dva přísedící. Volba se provádí odděleně ve dvou 
hlasovacích skupinách pomocí hlasovacích lístků. Hlasovací lístky, na kterých není zřetelně označen 
zvolený návrh kandidátů, jsou neplatné. O platnosti hlasovacích lístků rozhodují předsedkyně, resp. 
předseda volební komise a přísedící většinou hlasů. Pokud by byl v rámci lhůty dle odst. 1 v některé z 
hlasovacích skupin doručen pouze jeden platný návrh kandidátů, prohlásí předsedkyně, resp. předseda 
volební komise osoby, které jsou uvedeny na tomto návrhu, za zvolené. 

(6) Na každý návrh kandidátů připadá tolik členů dozorčí rady, kolik odpovídá celému volebnímu 
číslu obsaženému v hlasech odevzdaných pro příslušný návrh kandidátů, přičemž volební číslo se 
vypočítá následovně: Nejdříve se vedle sebe napíšou součty hlasů odevzdaných pro jednotlivé návrhy 
kandidátů. Následně se každý součet hlasů podělí dvěma a poté se rozdělí na třetiny. Za volební číslo se 
považuje třetí nejvyšší z těchto čísel. Pokud má po tomto výpočtu stejný nárok na určitého člena několik 
návrhů kandidátů, rozhodne losování, které provede předsedkyně, resp. předseda volební komise. 

(7) Pokud na jeden návrh kandidátů připadá pouze jeden člen v dozorčí radě, připadá toto místo 
osobě, která je uvedena jako první v pořadí, v případě dvou členů v dozorčí radě pak osobě, která je 
uvedena jako první, a osobě, která je uvedena jako druhá osoba v pořadí na návrhu kandidátů. 

§ 19 

Vypsání nových voleb 

Pokud před konáním valné hromady není pro obě hlasovací skupiny doručen platný návrh kandidátů, 
je nutné valnou hromadu svolat znovu během čtyř týdnů, aby dle vhodně uplatněných ustanovení § 18 
zvolila (zbývající) členy dozorčí rady. Pokud se ani poté nepodaří zvolit všechny členy dozorčí rady, musí 
zemská vláda dotčené obce významné pro cestovní ruch přiřadit pod jiný svaz cestovního ruchu. 

§ 20 

Volba předsedy, resp. předsedů 

(1) Členové dozorčí rady při prvním zasedání volí ze středu členů zvolených valnou hromadou 
předsedkyni, resp. předsedu dozorčí řady a místopředsedkyni, resp. místopředsedu dozorčí rady. 
Dvojnásobná opakovaná volba předsedkyní, resp. předsedou je přípustná. Volba se provádí odděleně 
pomocí hlasovacích lístků, pokud se dozorčí rada jednomyslně neshodne na veřejném hlasování. Zvolen 
je ten, kdo posbírá nejvíce hlasů. Při shodném počtu hlasů se provede užší volba mezi těmi osobami, které 
posbíraly nejvíce hlasů. Pokud bude počet hlasů opět shodný, rozhoduje los. 

(2) Funkce předsedkyně, resp. předsedy (místopředsedkyně, resp. místopředsedy) začíná volbou a 
končí volbou nové (místo)předsedkyně, resp. nového (místo)předsedy. 

(3) (Místo)předsedkyně, resp. (místo)předseda může být dozorčí radou odvolán většinou dvou třetin 
přítomných osob oprávněných hlasovat. Na zřeknutí se přiměřeně uplatňuje § 21 odst. 1. Opakovanou 
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volbu v příslušné přiměřené lhůtě vyhlašuje (místo)předsedkyně, resp. (místo)předseda. 

(4) Předsedkyně, resp. předseda zastupuje dozorčí radu vůči třetím subjektům. 

(5) Starostka, resp. starosta té obce významné pro cestovní ruch, na jejímž území má sídlo svaz 
cestovního ruchu, musí v rámci přeneseného rozsahu působnosti až do první volby předsedkyně, resp. 
předsedy převzít její, resp. jeho úkoly. Valná hromada se k prvnímu zasedání svolává nejpozději čtyři 
měsíce po zřízení svazu cestovního ruchu. 

§ 21 

Vyloučení, rozpuštění, nové volby 

(1) Člen se může vzdát své příslušnosti k dozorčí radě. Toto zřeknutí se musí oznámit písemně a 
nabývá účinnosti v okamžiku doručení na pobočku, pokud však prohlášení o zřeknutí se neobsahuje 
pozdější okamžik. 

(2) Člen dozorčí rady je zemskou vládou na základě rozhodnutí o příslušnosti k dozorčí radě 
prohlášen za zbaveného příslušnosti, pokud 

1. bude zjištěna přetrvávající okolnost, která by bránila jeho volitelnosti, 

2. po skončení volby přijde o volitelnost. 

(3) Člen dozorčí rady může být valnou hromadou odvolán většinou dvou třetin zastoupených členů. 
Žádost o odvolání musí být podána písemně a musí být podepsána alespoň polovinou členů té hlasovací 
skupiny, kterou byl tento člen zvolen. O platné žádosti musí valná hromada hlasovat do dvou měsíců. 

(4) Člen dozorčí rady, který odstoupí před koncem funkčního období, musí být na zbytek funkčního 
období během šesti měsíců nahrazen jiným členem, přičemž se přiměřeně aplikuje § 18. 

(5) Dozorčí rada může před skončením funkčního období rozhodnout o svém rozpuštění. Dosavadní 
předsedkyně, resp. předseda musí neprodleně vyhlásit nové volby členů. 

§ 22 

Úlohy a běžná činnost 

(1) Dozorčí radě přísluší zejména následující úkoly: 

1. volba a případné odvolávání předsedkyně, resp. předsedy dozorčí rady; 

2. stanovení koncepce cestovního ruchu a její předložení valné hromadě, aby se s touto koncepcí 
seznámila; 

3. ustanovení a odvolávání jednatelky, resp. jednatele; 

4. uzavírání a vypovídání služební smlouvy s jednatelkou, resp. jednatelem; 

5. předání doporučení valné hromadě, které se týká stanovení rozpočtu; 

6. kontrola výsledku auditu, stanovení roční uzávěrky včetně podání zprávy o této uzávěrce valné 
hromadě a případné seznámení se s konsolidovanou roční uzávěrkou; 

7. žádost o zvyšování procentních sazeb příspěvku na cestovní ruch, eventuálně včetně minimálních 
příspěvků (§ 43 odst. 5 až 7); 

8. kontrola vedení; 

9. ustanovení auditora; 

10. zastupování svazu cestovního ruchu vůči jednatelce, resp. jednateli; 

11. žádost v souladu s § 10 odst. 3 týkající se fúzí svazů cestovního ruchu; 
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12. přijetí a případné odmítnutí vstupu dobrovolného člena v souladu s § 11 odst. 2. 

(2) Následující úkony je povoleno provádět pouze se souhlasem dozorčí rady: 

1. dohody o hotovostních zálohách a kontokorentních rámcích a příjem obligací, půjček a úvěr§, 
jejichž výše společně s takovými případnými nesplacenými úvěry 
přesahuje 50 000 euro; 

2. poskytování půjček nebo úvěrů a přebírání záruk nebo jiných druhů ručení; 

3. provozování nebo rušení podniků a podílnictví na osobní nebo kapitálové společnosti; 

4. uzavírání leasingových smluv na nemovitosti a forem financování nemovitostí, které jsou 
podobné leasingu (např. smlouvy o financování formou nájmu); 

5. nabývání, prodej a zatěžování nemovitostí; 

6. realizace staveb, jejichž cena v rozpočtovém roce překračuje 50 000 euro. 

(3) Dozorčí rada může jednatelce, resp. jednateli dávat i pokyny, které se týkají záležitostí 
neuvedených v odst. 1 nebo 2, a může si vyhradit právo na schvalování úkonů. 

(4) Předsedkyně, resp. předseda svolává dozorčí rada a radě následně předsedá. Předsedkyně, resp. 
předseda musí dozorčí radu svolat bezodkladně, pokud to požaduje jedna třetina členů za předpokladu, že 
uvedou záležitost k projednávání. Vyrozumění o svolání musí být členům dozorčí rady doručeno 
nejpozději jeden týden, v naléhavých případech alespoň 48 hodin před zasedáním, elektronickou nebo 
písemnou formou a s uvedením místa, data a času zahájení zasedání i programu schůze. Ke svolání je 
třeba připojit veškeré podklady, které jsou potřebné k tomu, aby se člen dozorčí rady mohl svědomitě 
připravit na zasedání. 

(5) Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud byla svolána v souladu s odst. 4 a pokud je přítomna 
alespoň polovina členů s hlasovacím právem. Pokud se některý z členů nemůže zúčastnit zasedání, může 
své hlasovací právo pro dané zasedání písemně přenést na jiného člena. Takto zastoupený člen se při 
zjišťování usnášeníschopnosti zasedání nezapočítává. Pro rozhodnutí je nutný souhlas více než poloviny 
odevzdaných hlasů. Hlasování jsou tajná a provádějí se pomocí hlasovacích lístků, pokud to vyžaduje 
některý z členů dozorčí rady. O záležitostech, které v rámci svolání nebyly uvedeny jako předmět 
programu schůze, se smí diskutovat a hlasovat jen tehdy, pokud se na tom dozorčí rada jednomyslně 
shodne. 

(6) Usnesení mohou být vydávána jako usnesení per rollam pouze v odůvodněných výjimečných 
případech a pokud to nerozporuje některý z členů dozorčí rady s hlasovacím právem. K tomuto účelu 
předsedkyně, resp. předseda neprodleně elektronicky odešle podklady společně se zdůvodněnou žádostí o 
usnesení všem členům dozorčí rady. Pro podání případné námitky proti usnesení a pro odevzdání hlasu je 
dána, pokud ve výjimečném případě není výslovně poskytnuta delší lhůta, třídenní lhůta od okamžiku 
předání podkladů. O této skutečnosti se podává zpráva na následujícím zasedání. 

§ 23 

Náhrada výdajů; náhrada nutných výdajů 

Členům dozorčí rady náleží náhrada všech hotovostních výloh spojených s jejich činností. Na 
požádání může valná hromada členům v souladu s § 17 odst. 1 Z 1 a 2 navíc přiznat náhradu odpovídající 
příslušnému rozsahu práce a časové náročnosti. 

§ 24 

Předpojatost 

Členové dozorčí rady jsou vyloučeni z jednání a vydávání usnesení ve vztahu k některému z bodů 
programu schůze, pokud existuje důvod pro předpojatost dle § 64, odst. 1 Obecního řádu spolkové země 
Horní Rakousko z roku 1990. Členové musejí svoji předpojatost určovat sami. V případě pochybností o 
tom, zda se v daném případě jedná o předpojatost, rozhodne dozorčí rada. Předpojatá, resp. předpojatý se 
však musí na vyžádání účastnit jednání o sdělování informací. 
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3. Pododdíl 
Jednatelka, resp. jednatel svazu cestovního ruchu 

§ 25 

Ustanovení; služební poměr 

(1) Dozorčí rada musí některou z osob ustanovit jednatelkou, resp. jednatelem svazu cestovního 
ruchu a s touto osobu pak uzavřít písemnou služební smlouvu. V této smlouvě je třeba uvést, že činnost 
bude vykonávána v hlavním pracovním poměru. Od služebního poměru se svazem cestovního ruchu lze 
upustit, pokud je ustanovená osoba zaměstnankyní, resp. zaměstnancem právně samostatné firmy, která je 
ovládána (§ 28 odst. 2) svazem cestovního ruchu. Funkce jednatelky, resp. jednatele není slučitelná s 
funkcí člena dozorčí rady. 

(2) Tato ustanovení je třeba časově omezit na dobu pěti let. Bez ohledu na to může dozorčí rada 
jednatelku, resp. jednatele odvolat kdykoliv před uplynutím funkčního období. Ve služební smlouvě je 
třeba uvést, že v případě předčasného odvolání z funkce je možná výpověď služebního poměru, a to s 
výpovědní lhůtou půl roku. 

(3) Ustanovení jednatelky, resp. jednatele musí předcházet veřejné výběrové řízení. § 2 odst. 2 až 5 
a §§ 3 a 4 zákona o obsazování pracovních míst se uplatní v přiměřené míře. Od toho lze upustit pouze v 
případě, kdy dozorčí rada ustanovenou jednatelku, resp. ustanoveného jednatele ustanoví znovu 
nejpozději čtyři měsíce před koncem ustanovení pro tuto funkci, Pokud byl/a jednatelka, resp. jednatel 
tímto způsobem ustanoven/a znovu již dvakrát, musí být na místo v každém případě znovu vypsáno 
veřejné výběrové řízení. 

(4) Pokud není v odst. 1 a 2 uvedeno jinak, postupuje se při uzavírání služebních smluv s 
jednatelkou, resp. jednatelem v souladu se zákonem o obsazování pracovních míst spolkové země Horní 
Rakousko z roku 2000 a v souladu s vyhláškami pro podniky ve spolkové zemi, které byly vydány na 
základě tohoto zákona. 

§ 26 

Úlohy 

(1) Jednatelka, resp. jednatel řídí obchodní záležitosti a zastupuje svaz cestovního ruchu navenek. 
Jednatelka, resp. jednatel je přitom vázána/vázán pokyny dozorčí rady. 

(2) Jednatelka, resp. jednatel se musí účastnit zasedání valné hromady a dozorčí rady s poradním 
hlasem. Ve výjimečných případech může dozorčí rada jednatelku, resp. jednatele zbavit povinnosti 
účastnit se. 

(3) Jednatelka, resp. jednatel musí zajistit, aby byl o každém zasedání valné hromady sepsán 
protokol. Tento protokol musí v každém případě obsahovat místo, datum, začátek a konec zasedání, 
jméno předsedkyně, resp. předsedy, program schůze, podané návrhy v celém znění, podstatný obsah 
jednání a učiněná rozhodnutí v celém znění s uvedením výsledku hlasování (celkový počet hlasů pro a 
proti žádosti, počet osob, které se zdržely hlasování a počet neplatných hlasů). Ten, kdo hlasoval proti 
návrhu, nebo se zdržel hlasování, může požadovat, aby tato skutečnost byla do protokolu zapsána s 
uvedením jména. Protokoly podepisuje předsedkyně, resp. předseda a jednatelka, resp. jednatel. Tyto 
protokoly se nejpozději dva týdny po zasedání zveřejní na pobočce svazu cestovního ruchu, aby do nich 
ve lhůtě dvou týdnů mohly nahlížet osoby, které jsou oprávněny k účasti na valné hromadě. Protokol je 
schválen, pokud během lhůty pro zveřejnění žádná z osob oprávněných k účasti na valné hromadě proti 
tomuto protokolu nevznese námitky. 

(4) Odst. 3 platí přiměřeně i pro zasedání dozorčí rady, s informací, že protokol musí obsahovat 
jména přítomných členů a členů s omluvenou nebo neomluvenou absencí a že je doručován ve písemné 
formě nebo elektronicky. 

(5) Jednatelka, resp. jednatel musí dozorčí radu informovat o své činnosti a o realizaci rozpočtu po 
prvním pololetí a na konci třetího kvartálu. Dále je nutné neprodleně podat zprávu, pokud nastane 
neplánovaná okolnost, která má mimořádný význam pro majetkové poměry nebo likviditu svazu 
cestovního ruchu. 
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4. Oddíl 
Vedení rozpočtu organizací cestovního ruchu 

§ 27 

Rozpočet 

(1) Rozpočet je tvořen výkazem plánovaných zisků a ztrát, plánem investic a odpisů a plánem 
likvidity. Za rozpočtový rok se považuje kalendářní rok. 

(2) Jak plánování, tak i realizace musejí odpovídat zásadám úspornosti, hospodárnosti a účelnosti. 

(3) Jednatelka, resp. jednatel organizace cestovního ruchu (svaz cestovního ruchu, LTO) musí 
návrh rozpočtu pro následující rozpočtový rok sestavit včas tak, aby bylo možné rozpočet schválit 
nejpozději k 31. prosinci. 

(4) Pokud není ve vyhlášce dle § 28, odst. 4 stanoveno jinak, 

1. je překročení nákladů vykázaných ve výkazu plánovaných zisků a ztrát přípustné pouze při 
současné kompenzaci prostřednictvím snížení nákladů u jiných nákladových položek; 

2. musejí být v případě snížených výnosů zkráceny náklady dle rozpočtu v tom rozsahu, který 
odpovídá předpokládaným sníženým výnosům; 

3. smějí být náklady dle rozpočtu překročeny o maximálně 10 %, pokud skutečné výnosy stejnou 
měrou přesahují hodnoty dle rozpočtu; 

4. je třeba učinit opatření pro vytvoření rezervního fondu v rozsahu minimálně 10 % ročního 
rozpočtu. 

(5) Pokud na počátku rozpočtového roku není k dispozici žádný rozpočet, lze vynaložit pouze ty 
náklady, které vyplývají ze zákonných nebo smluvních povinností nebo které jsou nezbytné pro udržení 
řádného provozu firmy. 

§ 28 

Účetnictví, roční uzávěrka 

(1) Účetnictví musí odpovídat zásadám řádné účetní evidence a bilancování. Pro uzavření každého 
jednotlivého rozpočtového roku je třeba v souladu s přiměřeně uplatněnými ustanoveními §§ 190 až 193 
odst. 1, § 193 odst. 3 až § 212, §§ 222 až 234, §§ 236 až 240, § 242 odst. 2 až 4, § 269 odst. 1 a §§ 272 až 
276 obchodního zákoníku sestavit rozšířenou roční uzávěrku (účetní rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha) 
a zajistit audit prováděný auditorkou, resp. auditorem nebo auditorskou společností. 

(2) Pokud jsou LTO nebo svazem cestovního ruchu ovládány firmy s vlastní právní subjektivitou, 
musí jednatelka, resp. jednatel organizace cestovního ruchu sestavit konsolidovanou roční uzávěrku a tuto 
uzávěrku včetně zprávy z auditu předložit valné hromadě, resp. dozorčí radě. K ovládnutí dochází v 
každém případě tehdy, pokud je dán přímý nebo nepřímý podíl organizace cestovního ruchu s minimálně 
50 % kmenového, základního nebo vlastního kapitálu. 

(3) Kontrolu výsledku auditu a stanovení roční uzávěrky je třeba provést nejpozději do 30. června 
následujícího roku. 

(4) Zemská vláda ve formě vyhlášky stanoví bližší ustanovení o vedení rozpočtu. V těchto 
ustanoveních může být také uvedeno, že rozpočet LTO musí kromě dílčích plánů v souladu s § 27 odst. 1 
obsahovat i plánovanou rozvahu. 

§ 29 

Provozování firem; podíly 

Organizace cestovního ruchu smějí provozovat firmu nebo se podílet na jiných osobních či 
kapitálových společnostech jen tehdy, když a dokud 

1. je to účelné pro plnění úkolů organizace cestovního ruchu, 

2. lze plnit úkoly v rámci vlastní organizace lépe než prostřednictvím stávající svazové organizace a 

3. s tím spojené finanční riziko je v přiměřeném poměru k výkonnosti organizace cestovního ruchu. 
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§ 30 

Péče řádného hospodáře; ručení 

Pokud některý z orgánů organizace cestovního ruchu za současného nedodržení péče řádného a 
svědomitého orgánního nositele poruší své zákonné povinnosti nebo zákonná usnesení některého z 
orgánů, který je příslušným orgánem dle tohoto zemského zákona, ručí vůči organizaci cestovního ruchu 
za škody, které v důsledku toho vzniknou, a to dle §§ 1293 a násl. všeobecného občanského zákoníku. 

 
5. oddíl 

Dohled nad organizacemi cestovního ruchu 

§ 31 

Dozorčí orgán 

(1) Organizace cestovního ruchu podléhají dohledu zemské vlády. Tyto organizace mají povinnost 
zemské vládě na vyžádání poskytnout veškeré informace a z pro účely kontroly umožnit nahlédnutí do 
všech podkladů. 

(2) Svazy cestovního ruchu musejí zemské vládě neprodleně oznámit jména, adresy a data narození 
členů dozorčí rady a jednatelky, resp. jednatele i každou jejich změnu. Předávání dat probíhá 
automatizovaně prostřednictvím portálu, který k tomuto účelu zřídí zemská vláda. Toto ustanovení se, co 
se týče členů valné hromady a strategického panelu, v přiměřené míře vztahuje i na LTO. 

(3) Zemská vláda musí na žádost nebo z moci úřední zcela nebo zčásti anulovat výsledek voleb 
kvůli nezákonnosti, pokud byla nezákonnost prokázána a měla vliv na výsledek voleb. Žádost musí být 
podána nejpozději do týdne od voleb, a to některým ze členů svazu cestovního ruchu. Po uplynutí lhůty 
dvou měsíců od voleb není anulování z moci úřední nadále možné. 

(4) Zemská vláda může usnesení a nařízení orgánů organizace cestovního ruchu, která jsou mimo 
oblast působnosti této organizace cestovního ruchu nebo která jsou v rozporu se zákony nebo vyhláškami, 
zrušit rozhodnutím z moci úřední nebo na základě žádosti. Pokud některá z organizací cestovního ruchu 
neplní úlohy, které jí přísluší, nebo pokud využívá prostředky v rozporu s jejich určením, může dozorčí 
orgán po konzultaci s příslušným orgánem uložit Úřadu pro příspěvky na cestovní ruch spolkové země 
Horní Rakousko, resp. starostce, resp. starostovi povinnost přerušit převod zaplacených příspěvků na 
cestovní ruch, resp. poplatků z cestovního ruchu až na dobu dvanácti měsíců. Toto nařízení musí být 
okamžitě odvoláno, pokud pomine důvod pro přijaté opatření. 

(5) Zemská vláda musí rozpustit dozorčí radu, pokud se tato rada v důsledku vyřizování členství 
stane neusnášeníschopnou nebo pokud byl opakovaně nutný zásah v souladu s odst. 4. Dosavadní 
předsedkyně, resp. předseda musí neprodleně vyhlásit nové volby. 

(6) Pokud chybí orgán nezbytný pro zastupování některé z organizací cestovního ruchu, musí být 
tento orgán v naléhavých případech ustanoven dozorčím orgánem, a to na dobu do okamžiku, kdy dojde k 
odstranění nedostatku. 

§ 32 

Kontrola vedení rozpočtu 

(1) Organizace cestovního ruchu předkládají zemské vládě rozpočet a roční uzávěrku i případnou 
konsolidovanou roční uzávěrku společně s příslušnými protokoly a zprávami, a to vždy neprodleně po 
vydání rozhodnutí. Předávání dat probíhá automatizovaně prostřednictvím portálu, který k tomuto účelu 
zřídí zemská vláda. 

(2) Pokud zemská vláda zjistí nedostatky, musí je oznámit dozorčí radě, resp. valné hromadě. 
Tento orgán musí neprodleně přijmout nezbytná opatření pro odstranění nedostatku a informovat o tom 
zemskou vládu. 

(3) Schválení zemskou vládou vyžadují rozhodnutí dozorčí rady dle § 22 odst. 2 Z , pokud zde 
uvedené transakce dohromady překračují hodnotu 350 000 euro, a dle § 22 odst. 2 Z 2 až 4. Rozhodnutí 
smějí být schválena jen tehdy, pokud je příslušný záměr 

1. prospěšný pro plnění úkolů organizace cestovního ruchu, 

2. je zajištěno opatření nezbytných prostředků dle zásad řádného hospodaření, 

3. jsou průběžně finanční potřeby v souladu s dlouhodobou výkonností svazu cestovního ruchu a 
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4. v případě podílu, jehož velikost přesahuje 50 %, se podnik podřídil kontrole spolkové země nebo 
zemského účetního dvora. 

 
3. Část 

Příspěvek na cestovní ruch, poplatky z cestovního ruchu 

1. Oddíl 
Příspěvkový orgán, řízení 

§ 33 

Úřad pro příspěvky na cestovní ruch spolkové země Horní Rakousko 

(1) Pro provádění správních úkonů ve věci příspěvku na cestovní ruch (kontrola prohlášení, výběr, 
resp. výměry, vymáhání a rozdělení příspěvků) je v rámci spolkové země Horní Rakousko zřízen úřad s 
názvem „Úřad pro příspěvky na cestovní ruch spolkové země Horní Rakousko“. Jedná se o úřad, který je 
přímo podřízený zemské vládě a který je vázán jejími pokyny. 

(2) Úřad pro příspěvky na cestovní ruch spolkové země Horní Rakousko je tvořen vedoucí, resp. 
vedoucím a potřebným počtem zaměstnankyň, resp. zaměstnanců. Vedoucí musí mít dokončené 
vysokoškolské studium v souvisejícím oboru a je ustanovován/a zemskou vládou. Na ustanovení se 
přiměřeně aplikuje oddíl C II. hlavní části hornorakouského zákona o objektivitě z roku 1994. 

(3) Výkonným orgánem Úřadu pro příspěvky na cestovní ruch spolkové země Horní Rakousko je 
LTO. LTO musí úřadu pro příspěvky poskytnout personál a materiální zabezpečení potřebné pro plnění 
úkolů. Personál je z odborného hlediska podřízen vedoucí, resp. vedoucímu Úřadu pro příspěvky na 
cestovní ruch spolkové země Horní Rakousko. 

(4) LTO hradí náklady Úřadu pro příspěvky na cestovní ruch spolkové země Horní Rakousko. Jako 
náhrada LTO přísluší odpovídající podíl na příspěvcích na cestovní ruch včetně souvisejících vedlejších 
nároků (§ 46). 

§ 34 

Řízení 

(1) Úřad pro příspěvky na cestovní ruch spolkové země Horní Rakousko musí v rámci řízení pro 
výběr příspěvku na cestovní ruch uplatňovat ustanovení spolkového daňového řádu platná pro daně na 
úrovni spolkových zemí a obcí. 

(2) Úřady vybírající poplatky odpovědné za stanovení daně z přidané hodnoty musejí v souladu s 
organizačními a technickými možnostmi Úřadu pro příspěvky na cestovní ruch spolkové země Horní 
Rakousko na žádost tohoto úřadu poskytnout informace nezbytné pro evidenci podnikatelek, resp. 
podnikatelů s povinností platit daň z přidané hodnoty, a to informace o finančním úřadu odpovědném za 
daň z přidané hodnoty, daňovém a příspěvkovém číslu, jménech a adrese provozovny a profesní 
informace. Úřady vybírající poplatky jsou zmocněny k automatizovanému elektronickému předávání 
seznamů subjektů s odvodovou povinností, které jsou pro tento účel seřazeny po jednotlivých obcích, 
zejména potom k předávání informací o nových přírůstcích a úbytcích. 

(3) Pro kontrolu příspěvků na cestovní ruch od těch podnikatelek, resp. podnikatelů, kteří mají 
povinnost platit daň z přidané hodnoty, je třeba Úřadu pro příspěvky na cestovní ruch spolkové země 
Horní Rakousko na vyžádání sdělit nezbytná data z výměru daně z přidané hodnoty vydaného úřady 
vybírajícími poplatky odpovědnými za stanovení daně z přidané hodnoty. 

(4) Při kontrole příspěvků je Úřad pro příspěvky na cestovní ruch spolkové země Horní Rakousko 
vázán zjištěními uvedenými v právoplatném výměru daně z přidané hodnoty, která jsou rozhodující pro 
daň z přidané hodnoty. 

(5) Obce, okresní správní úřady, zákonná profesní družení, svazy cestovního ruchu a LTO jsou na 
výzvu Úřadu pro příspěvky na cestovní ruch spolkové země Horní Rakousko povinny poskytnout 
bezúplatnou součinnost při určování okolností rozhodujících pro povinnost hradit příspěvky a výši těchto 
příspěvků . 

(6) Úřad pro příspěvky na cestovní ruch spolkové země Horní Rakousko je oprávněn 
automatizovaným způsobem nahlížet do informačního systému živnostenského podnikání 
„Gewerbeinformationssystem Austria“ (GISA), pakliže je to nutné pro plnění jeho úkolů, zejména za 
účelem stanovení příspěvkové povinnosti a výběru příspěvků na cestovní ruch. 

§ 35 

Soukromé ubytování hostů 

(1) Ten, kdo za úplatu ubytovává hosty v soukromém ubytovacím zařízení nebo hostům taková 
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ubytovací zařízení coby obytný prostor za úplatu poskytuje na krátkodobé časové úseky o délce trvání 
vždy nejvýše 30 dnů (§ 47 odst. 2 Z 3), musí zahájení této činnosti oznámit nejpozději do týdne té obci, v 
níž se ubytovací zařízení nachází, a to formou oznámení své adresy pobytu i adresy ubytovacího zařízení. 
O doručení oznámení se vystavuje potvrzení. 

(2) Obec musí Úřad pro příspěvky na cestovní ruch spolkové země Horní Rakousko a svaz 
cestovního ruchu, který připadá v úvahu, informovat o oznámení dle odst. 1. 

(3) Pro přerušení činnosti platí přiměřeně odst. 1 a 2. 

2. Oddíl  
Příspěvky na cestovní ruch 

§ 36 

Příspěvková povinnost obcí 

(1) Podnikatelky, resp. podnikatelé (§ 11 odst. 1) musejí za každou činnost, která podléhá 
příspěvkové povinnosti, za každý kalendářní rok (příspěvkové období), uhradit příspěvky na cestovní 
ruch. Příspěvek na cestovní ruch se počítá za tu obec významnou pro cestovní ruch, na jejímž území se 
nachází sídlo nebo provozovna (§§ 27, 29 a 30 spolkového daňového řádu) pro výkon činnosti podléhající 
příspěvkové povinnosti. V případě činnosti bez stálého sídla je určující místo trvalého bydliště ve smyslu 
§ 26 spolkového daňového řádu. 

(2) Pokud má podnikatelka, resp. podnikatel povinnost odvádět příspěvky v několika obcích 
významných pro cestovní ruch, počítá a odvádí se příspěvek na cestovní ruch za každou obec významnou 
pro cestovní ruch zvlášť. Pokud nelze stanovit obrat dosažený na území jednotlivých obcí, dělí se obrat 
podle poměru mezd mezi jednotlivé obce, v nichž se nachází sídlo, resp. provozovny. Pokud některá z 
provozoven nezaměstnává žádné zaměstnankyně, resp. zaměstnance a pokud je činnost zakládající 
povinnost odvádět příspěvek vykonávána majiteli podniku nebo pracovníky, kteří jsou zároveň rodinnými 
příslušníky majitelů, posuzuje se tato činnost pro účely výpočtu příspěvků na cestovní ruch jako činnost 
zaměstnankyň, resp. zaměstnanců. 

(3) Odst. 2 se aplikuje přiměřeně, pokud má podnikatelka, resp. podnikatel provozovny na území 
jedné či několika obcí (významných pro cestovní ruch) a v jiných spolkových zemích. 

§ 37 

Příspěvkové skupiny 

(1) Pro výpočet příspěvků na cestovní ruch se ekonomické činnosti podnikatelek, resp. podnikatelů 
rozdělují do příspěvkových skupin 1 až 7. Zařazení jednotlivých ekonomických činností do 
příspěvkových skupin provádí zemská vláda formou vyhlášky (řád pro příspěvkové skupiny). 

(2) Pro zařazení do příspěvkových skupin je určující poměr zisku z cestovního ruchu docíleného 
přímo a nepřímo jednotlivými ekonomickými činnostmi dle všeobecných ekonomických zkušeností k 
odpovídajícímu celkovému zisku ze všech ekonomických činností s přihlédnutím ke struktuře obratu 
(vlastní tvorba přidané hodnoty) typické pro dané odvětví. Pro co možná nejrovnoměrnější začlenění 
činností se vztahem k cestovnímu ruchu lze jednu profesní skupinu v závislosti na třídě obce zařadit i do 
odlišné příspěvkové skupiny; to platí zejména pro ekonomické činnosti, u nichž by dle tabulky v souladu 
s § 43 odst. 1 existovala v závislosti na třídě obce částečná příspěvková povinnost a částečně by byly od 
příspěvku osvobozeny. Kromě toho se v rámci třídy obce 
„statutární město“ zařazují do různých příspěvkových skupin určité ekonomické činnosti, pokud se zisk 
přímo dosažený z cestovního ruchu a vypočítaný jako průměr dle všeobecných ekonomických zkušeností 
u podnikatelek, resp. podnikatelů vykonávajících jednu nebo několik ekonomických činností v určitých 
částech obce významně liší; v takovém případě se v řádu pro příspěvkové skupiny stanoví i části obcí. 

§ 38 

Hodnoticí rada 

(1) Před vydáním a změnou řádu pro příspěvkové skupiny má zemská vláda za povinnost předat 
návrh vyhlášky hodnoticí radě. Hodnoticí řada musí k tomuto návrhu do osmi týdnů vypracovat odborný 
posudek. Zemská vláda dále musí návrh vyhlášky s připojeným odborným posudkem hodnoticí rady 
předat během osmi týdnů k vyjádření zákonným zástupcům zájmů a LTO. 

(2) Hodnoticí rada se skládá z pěti členů, kteří jsou ustanovováni zemskou vládou vždy při 
příležitosti vydání a změny řádu pro příspěvkové skupiny. Členy hodnoticí rady mohou být pouze 
odbornice, resp. odborníci v oboru podnikové ekonomiky nebo národního hospodářství. 
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(3) Hodnoticí rada ze svého středu zvolí předsedkyni, resp. předsedu. Svůj odborný posudek schválí 
většinou hlasů za přítomnosti předsedkyně, resp. předsedy a alespoň dvou dalších členů. 

(4) Členové hodnoticí rady obdrží za svoji činnost přiměřenou odměnu, která je stanovena zemskou 
vládou ve formě vyhlášky. Pokud členům hodnoticí rady v souvislosti s výkonem jejich činnosti vzniknou 
hotovostní náklady, mají nárok na jejich proplacení. 

§ 39 

Obrat podléhající příspěvkové povinnosti 

(1) Obrat podléhající příspěvkové povinnosti je, pokud zákon nestanoví jinak, součtem zdanitelných 
obratů docílených za předposlední předcházející rok ve smyslu § 1 odst. 1 Z 1 zákona o dani z přidané 
hodnoty z roku 1994. Výše uvedené se však nevztahuje na: 

1. obraty ve smyslu § 6 zákona o dani z přidané hodnoty z roku 1994 a obraty ve smyslu ustanovení 
o vnitřním trhu dle přílohy k § 29 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty z roku 1994; 
příspěvkové povinnosti však nadále podléhají 

a) obraty z bankovních transakcí u peněžních a úvěrových institucí včetně Rakouské poštovní 
spořitelny (Österreichische Postsparkasse) a stavebních spořitelen, 

b) obraty z pojistných vztahů včetně transakcí penzijních fondů, 

c) obraty z provozu heren, 

d) obraty z činnosti lékaře, dentisty, psychoterapeuta nebo porodní asistentky a jiných činností 
uvedených v § 6 odst. 1 Z 19 zákona o dani z přidané hodnoty z roku 1994, 

e) dodávky zubních náhrad zubními lékaři a zubními techniky i ostatní výkony, které zubní 
technici poskytují v rámci výkonu svého povolání, 

f) obraty drobných živnostníků v souladu s § 6 odst. 1 Z 27 zákona o dani z přidané hodnoty z 
roku 1994 týkající se činností, které spadají do příspěvkové skupiny 1 nebo 2; 

2. obraty z dodávek na místo nacházející se mimo území Horního Rakouska a obraty z ostatních 
plnění pro příjemce, jehož bydliště, sídlo, pobočka nebo provozovna se nachází mimo území 
Horního Rakouska; 

3. obraty z trvalého pronájmu bytů nebo částí bytů, pokud se nejedná o objekty druhého bydlení, 
obraty ze správy dotovaných bytů a z pronájmu pozemků pro zemědělské a lesnické účely; 

4. obraty z prodeje podniku nebo celého provozu samostatně vedeného ve struktuře podniku (§ 4 
odst. 7 zákona o dani z přidané hodnoty z roku 1994) a prodeje investičního majetku; 

5. obraty zemědělského nebo lesnického podniku týkající se zemědělského nebo lesnického 
majetku v souladu s § 29 Z 1 a 2 zákona o oceňování z roku 1955 a obraty z výkonu 
zalesňovacích práv, pokud se nejedná o obraty z činností, které spadají do příspěvkové skupiny 1 
nebo 2; 

6. obraty z plnění veřejných nemocnic, pečovatelských ústavů, domovů důchodců, domovů pro 
postižené a mateřských školek; 

7. obraty obecně prospěšných podniků, které zajišťují zásobování vodou, likvidaci odpadních vod, 
nakládání s odpady nebo likvidaci těl zvířat, pokud poplatky a finanční odměny za plnění 
poskytovaná v těchto podnicích nepřevyšují náklady na udržování zařízení a na úročení a 
umoření kapitálu použitého k jejich zřízení; 

8. 50 % obratů z obchodu s pohonnými hmotami a 15 % obratů z obchodu s jinými výrobky z 
minerálních olejů. 

(2) Při změně vyměřovacího období pro zúčtování daně z přidané hodnoty je rozhodujícím 
vyměřovacím základem součet obratů, kterých bylo dosaženo v předposledním předcházejícím 
dvanáctiměsíčním vyměřovacím období. 

(3) Pokud podnikatelka, resp. podnikatel vykonává ekonomické činnosti, které jsou zařazeny do 
několika příspěvkových skupin, vypočítává se příspěvek na cestovní ruch samostatně dle příspěvkových 
skupin, odvádí se však jako celková částka. 
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§ 40 

Zvláštní případy obratu podléhajícího příspěvkové povinnosti 

(1) U peněžních a úvěrových institucí je obrat z bankovních transakcí podléhající příspěvkové 
povinnosti trojnásobkem součtu výnosů z provizí a jiných výnosů ze služebních transakcí ve smyslu 
přílohy 2 k § 43 zákona o bankovnictví, kterých bylo dosaženo v předposledním předcházejícím roce. V 
oblasti stavebního spoření se jako obraty ze smluv podléhající příspěvkové povinnosti zohledňují pouze 
správní poplatky a výnosy z úroků ze smluv uzavřených s osobami ze spolkové země Horní Rakousko. 

(2) V případě cestovních kanceláří, turistických průvodců a doprovodu při zájezdech je obrat 
podléhající příspěvkové povinnosti z delegovaných plnění včetně vedlejších plnění součtem slev z těchto 
plnění, obrat podléhající příspěvkové povinnosti ze zprostředkovatelských plnění včetně vedlejších plnění 
je pak součtem provizí z těchto plnění. 

(3) V případě pojišťovacích společností se za obrat podléhající příspěvkové povinnosti z 
pojistných vztahů považují součty vymezených prémií zveřejněných za předposlední předcházející rok ve 
výkazu zisků a ztrát po odečtení těch součástí prémie, které se v rámci nemocenského pojištění, pojištění 
proti škodám a úrazového pojištění vyplácí nazpět pojištěnci. Zohledňují se ty pojistné vztahy, u kterých 
je v okamžiku splatnosti pojistného splněna buď podmínka, že pojištěnec má bydliště nebo sídlo ve 
spolkové zemi Horní Rakousko, nebo že se pojištěná věc nachází ve spolkové zemi Horní Rakousko. 

(4) V případě zprostředkovatelů reklamy je obrat podléhající příspěvkové povinnosti ze 
zprostředkovatelských plnění včetně vedlejších plnění součtem provizí z takových plnění po odečtení 
daně z přidané hodnoty. 

(5) V případě heren se za obrat podléhající příspěvkové povinnosti považují roční hrubě příjmy z 
hazardu ve smyslu § 28 odst. 2 zákona o hazardních hrách. 

(6) Pokud se za pobyt v ubytovacím zařízení pro hosty neúčtuje peněžní odměna, protože pobyt 
proběhl na základě práv na užívání a používání, které se svým účinkem podobají nájemnímu, bytovému 
nebo požívacímu právu, hradí se za každou bytovou jednotku a rok příspěvky na cestovní ruch ve výši 
150 % minimální částky (§ 43 odst. 3) za jedno ubytovací zařízení pro hosty. Pokud ubytovací zařízení 
pro hosty není rozděleno na bytové jednotky, tak výše uvedené platí za každá tři započatá lůžka pro hosty 
v ubytovacím zařízení pro hosty. Toto ustanovení o příspěvcích se neuplatňuje, pokud přenocování na 
základě těchto práv na užívání a používání v ubytovacím zařízení pro hosty tvoří méně než 25 % 
celkového počtu přenocování, která byla realizována v tomto ubytovacím zařízení. 

§ 41 

Obrat při zahájení a ukončení činnosti podléhající příspěvkové povinnosti 

(1) Za kalendářní rok, v němž byla zahájena činnost zakládající povinnost odvádět příspěvky nebo v 
němž bylo doručeno oznámení o přijetí dobrovolného člena (rok zahájení), se, s výjimkou případu 
převodu firmy dle odst. 6, neodvádí žádný příspěvek na cestovní ruch. 

(2) Za kalendářní rok následující po roce zahájení se, s výjimkou případu převodu firmy dle odst. 
6, v příspěvkových skupinách 3 až 7 odvádí minimální příspěvek. V příspěvkových skupinách 1 a 2 se 
odvádí příspěvek vypočítaný dle § 43, odst. 1 v souladu s odst. 3, nejvýše však 1,5násobek minimálního 
příspěvku. 

(3) Při výpočtu příspěvku na cestovní ruch se v případě příspěvkových skupin 1 a 2 jako základ pro 
rok následující po roce zahájení použije dvanáctinásobek průměrného měsíčního obratu v roce zahájení. 
Tento průměrný měsíční obrat v roce zahájení se zjistí tak, že roční obrat celkově dosažený v roce 
zahájení se vydělí počtem – byť i jen započatých – měsíců, v nichž byl tento obrat vytvořen. V případě 
činností, které obvykle nejsou vykonávány po celý rok, se namísto dvanáctinásobku vychází pouze z 
šestinásobku průměrného měsíčního obratu v roce zahájení. 

(4) Při výpočtu příspěvku na cestovní ruch pro druhý rok následující po roce zahájení se jako základ 
použije celkově dosažený roční obrat za předchozí rok. 

(5) V následujících letech je pro výši příspěvkové povinnosti určující vždy obrat za předposlední 
předcházející rok (dle výměru daně z přidané hodnoty). 

(6) Pokud je firma převáděna cestou univerzální sukcese, přecházejí příspěvkově-právní práva a 
povinnosti právního předchůdce na právního nástupce. 

(7) Pro kalendářní rok, v němž je ukončena činnost zakládající povinnost hradit příspěvky nebo 
dobrovolné členství, platí následující: Vypočítaný příspěvek se vydělí dvanácti a poté se vynásobí číslem, 
které odpovídá počtu započatých měsíců, v nichž trval výkon činnosti nebo dobrovolné členství. 
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§ 42 

Zjednodušené určování obratu 

(1) Podnikatelka, resp. podnikatel může požádat o to, aby obraty z činností, které nezakládají 
povinnost hradit příspěvky (např. obraty ze zemědělské a lesnické činnosti), byly stanoveny procentní 
sazbou celkového obratu, která odpovídá empirickým hodnotám. Určující pro toto stanovení jsou obraty, 
kterých bylo dosaženo v kalendářním roce, který předchází prvnímu roku, za který má být uplatněna 
paušální výměra. 

(2) Zjednodušení dle odst. 1 se uplatní, pokud 

1. podnikatelka, resp. podnikatel prokáže obraty rozhodující pro paušální výměru a 

2. dle odhadnutelného vývoje obratu podnikatelky, resp. podnikatele ve třech kalendářních letech 
následujících po roce výpočtu nenastane žádná podstatná změna rozložení celkového obratu, 
které je rozhodující pro paušální výměru, resp. pokud se tato změna neočekává. 

(3) Pokud obraty podnikatelky, resp. podnikatele v důsledku příslušnosti k různým ekonomickým 
činnostem spadají do různých příspěvkových skupin, provede se na žádost podnikatelky, resp. 
podnikatele rozdělení obratů dle procentní sazby, která byla stanovena dle prokázaného vzájemného 
poměru těchto obratů; přiměřeně se uplatňuje odst. 2 Z 2. 

(4) Procentní sazba dle odst. 1 a 3 se zaokrouhluje na celé procentní sazby. 

(5) Procentní sazba vypočítaná dle odst. 1, 3 a 4 je základem pro výpočet obratu podléhajícího 
příspěvkové povinnosti dle § 39, odst. 1 a § 40 v roce stanovení a v následujících dvou letech. Dále se 
uplatňuje tehdy, pokud subjekt s povinností odvádět příspěvky nejpozději dva měsíce před začátkem 
pozdějšího příspěvkového období nezažádá o nové stanovení procentní sazby nebo zrušení paušální 
výměry. Z moci úřední lze paušální výměru zrušit tehdy, pokud v rozložení obratu určujícího pro výpočet 
příspěvku na cestovní ruch došlo k podstatné změně. 

§ 43 

Výše příspěvku 

(1) Výše příspěvku na cestovní ruch činí s přihlédnutím k příspěvkové skupině vztahující se na 
podnikatelku, resp. podnikatele a k třídě obce, do níž je zařazena ta obec významná pro cestovní ruch, v 
níž je dána příspěvková povinnost podnikatelky, resp. podnikatele (§ 36 odst. 1), následující procentní 
sazbu obratu podléhajícího příspěvkové povinnosti: 

 

Procentní sazby příspěvkových skupin 

Třída obce 1 2 3 4 5 6 7 

A 0,50 0,35 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 

B 0,45 0,30 0,15 0,10 0,05 0,00 0,00 

C 0,40 0,20 0,10 0,05 0,025 0,00 0,00 

St 0,40 0,20 0,10 0,05 0,025 0,00 0,00 

 
Pokud je v této tabulce procentní sazba stanovena na hodnotu 0,00, nehradí se žádný příspěvek na 

cestovní ruch. 

(2) Nejvyšší vyměřovací základ na jednu podnikatelku, resp. jednoho podnikatele a obec významnou 
pro cestovní ruch činí 3 600 000 euro z obratu podléhajícího příspěvkové povinnosti. V případě § 39 odst. 
3 probíhá výpočet příspěvků na cestovní ruch od nejvyšší po nejnižší uplatňovanou procentní sazbu do té 
doby, dokud započítané obraty v součtu nedosáhnou nejvyššího vyměřovacího základu. 

(3) Minimální příspěvek na jednu podnikatelku, resp. jednoho podnikatele a obec významnou pro 

cestovní ruch činí: 
 

Minimální příspěvky v eurech 

Třída obce 1 2 3 4 5 6 7 

A 58,00 43,00 29,00 29,00 29,00 29,00 00,00 

B 43,00 29,00 29,00 29,00 29,00 00,00 00,00 

C 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 00,00 00,00 

St 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 00,00 00,00 
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Minimální příspěvek se hradí, pokud výše příspěvku na cestovních ruch vypočítaného z obratu 
podnikatelky, resp. podnikatele zůstává nižší než příslušný minimální příspěvek. V případě § 39 odst. 3 se 
minimální příspěvek uplatňuje pouze tehdy, pokud je součet příspěvků na cestovní ruch vypočítaných za 
každou příspěvkovou skupinu v souladu s odst. 1 menší než nejvyšší minimální příspěvek uplatněných 
příspěvkových skupin. 

(4) Zemská vláda musí nejvyšší vyměřovací základ v souladu s odst. 2 i minimální příspěvky v 
souladu s odst. 3 nově stanovit vyhláškou vždy na začátku kalendářního roku, jakmile a pokud dojde ke 
změně indexu spotřebitelských cen 2010 zveřejňovaného spolkovým institutem „Statistik Österreich“ 
nebo případného nástupnického indexu oproti indexu zveřejněnému v srpnu 2017, a tedy i indexu 
použitému jako základ pro poslední stanovení, o více než 5 %. Nový nejvyšší vyměřovací základ se 
zaokrouhlí na nejbližších 10 000 euro. Nové minimální příspěvky se zaokrouhlují na nejbližších celých 
50 centů. V případě rozhodnutí dle odst. 5 se případné pozdější zvýšení nejvyššího vyměřovacího 
základu, resp. minimálních příspěvků uplatňuje teprve na konci platnosti rozhodnutí, přičemž rozhodnutí 
o změně některého z dřívějších rozhodnutí dle odst. 5 se považují za ukončení dřívějšího rozhodnutí. 

(5) Pokud má některý ze svazů cestovního ruchu potřebu nebo pokud je to nutné pro vyrovnání 
rozpočtu, může valná hromada na žádost dozorčí rady navýšit procentní sazby dle odst. 1, případně včetně 
minimálních příspěvků v souladu s odst. 3, pro všechny nebo pro jednotlivé příspěvkové skupiny a pro 
jeden nebo několik kalendářních let maximálně trojnásobně; míra navýšení minimálního příspěvku nesmí 
překročit míru navýšení procentní sazby v příslušné příspěvkové skupině. V žádosti adresované valné 
hromadě se uvádějí příspěvkové skupiny, v nichž má dojít k navýšení, míra navýšení a období, pro které 
má toto navýšení platit. Hlasovací právo mají ti členové svazu cestovního ruchu, kteří vykonávají 
činnosti, pro které je navrženo navýšení. Pro takové rozhodnutí je nutný souhlas dvou třetin zastoupených 
členů. 

(6) Pokud oblast svazu cestovního ruchu zahrnuje několik obcí významných pro cestovní ruch, lze 
rozhodnutí dle odst. 5 přijímat i pouze pro oblast jednotlivých obcí významných pro cestovní ruch. Pokud 
se hlasuje o navýšení procentních sazeb, resp. minimálních příspěvků, mají hlasovací právo jen ti členové 
svazu cestovního ruchu, kteří mají v některé z obcí významných pro cestovní ruch, jíž se dotýká 
navrhované navýšení, sídlo nebo provozovnu (§ 36 odst. 1) a vykonávají tam činnost, pro kterou bylo 
navrženo navýšení. 

(7) V případě převzetí svazů cestovního ruchu v souladu s § 10 odst. 3 končí platnost rozhodnutí 
převzatých svazů cestovního ruchu vždy na začátku kalendářního roku, v němž dochází k převzetí, 
pakliže není nejpozději 30. června příslušného roku učiněno rozhodnutí v souladu s odst. 5 nebo 6. 

(8) Rozhodnutí v souladu s odst. 5 a 6 se oznamují na úřední desce obce významné pro cestovní ruch 
(obcí významných pro cestovní ruch), jejíž/jejichž území spadá pod svaz cestovního ruchu, na dobu dvou 
týdnů. Rozhodnutí vstupují v platnost, pokud nebylo stanoveno pozdější nabytí platnosti, v kalendářním 
roce, který následuje po skončení prvního dne oznámení. Po uplynutí lhůty pro oznámení musí jednatelka, 
resp. jednatel svazu cestovního ruchu oznámené rozhodnutí neprodleně sdělit zemské vládě a Úřadu pro 
příspěvky na cestovní ruch spolkové země Horní Rakousko, a to za současného předložení protokolu ze 
zasedání valné hromady. 

§ 44 

Příspěvková povinnost v obcích třídy D 

(1) Podnikatelky, resp. podnikatelé ve smyslu § 2 zákona o dani z přidané hodnoty z roku 1994, kteří 
mají své sídlo nebo svoji provozovnu na území některé z obcí náležící do třídy obcí D (§§ 27, 29 a 30 
spolkového daňového řádu), musejí v souladu s §§ 33 až 42, § 43 odst. 2 až 6 a § 45 uhradit příspěvek na 
cestovní ruch, pokud jejich zdanitelný obrat překročí 730 000 euro za rok. Pokud má podnikatelka, resp. 
podnikatel provozovny v několika obcích třídy D, vypočítá se odchylně od § 36 odst. 2 příspěvek na 
cestovní ruch pro všechny provozovny v obcích třídy D najednou a najednou se také uhradí. 
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(2) Výše příspěvku na cestovní ruch činí s přihlédnutím k příspěvkové skupině vztahující se na 
podnikatelku, resp. podnikatele následující procentní sazbu obratu podléhajícího příspěvkové povinnosti 
(odst. 1): 

 

Procentní sazby příspěvkových skupin 

1 
0,10 

2 
0,05 

3 
0,02 

4 
0,01 

5 
0,00 

6 
0,00 

7 
0,00 

 
Odchylně od § 43 odst. 3 činí minimální příspěvek v každém případě 29 euro. 

(3) Pokud se podnikatelka, resp. podnikatel s povinností odvádět příspěvky stane dobrovolným 
členem některého ze svazů cestovního ruchu v souladu s § 11 odst. 2, zaniká povinnost odvádět příspěvky 
v souladu s odst. 1. 

§ 45 

Prohlášení o příspěvku; poskytnutí příspěvku 

(1) Podnikatelka, resp. podnikatel s povinností odvádět příspěvky musí do 30. září každého 
jednotlivého roku Úřadu pro příspěvky na cestovní ruch spolkové země Horní Rakousko odevzdat 
písemné prohlášení o obratu rozhodujícím pro výměru příspěvku a výsledném příspěvku (prohlášení o 
příspěvku). Toto prohlášení musí obsahovat všechny údaje nezbytné pro stanovení příspěvku, zejména 
případnou klasifikaci obratu. Prohlášení o příspěvku se provádí prostřednictvím formuláře poskytnutého 
Úřadem pro příspěvky na cestovní ruch spolkové země Horní Rakousko. Zemská vláda se zmocňuje k 
tomu, aby závazně předepsala doručení prohlášení elektronickou cestou a z tohoto předpisu vyjmula 
pouze ty subjekty s povinností platit příspěvek, pro které je elektronické doručení prohlášení nepřijatelné 
z důvodu nedostatečné technické vybavenosti. Zemská vláda stanoví obsah a způsob elektronického 
doručení prohlášení formou vyhlášky. Ve vyhlášce může být stanoveno, že subjekt s povinností platit 
příspěvek musí využít určitého vhodného doručovacího místa. 

(2) Pokud byl výměr daně z přidané hodnoty pro rozhodující kalendářní rok již doručen, přebírají se 
relevantní údaje z tohoto výměru do prohlášení o příspěvku. Pokud tato výměra ještě není k dispozici, 
použijí se jako základ pro prohlášení o příspěvku údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty podaného 
podnikatelkou, resp. podnikatelem. Pokud pro zjištění potřebného údaje nepřichází do úvahy výměr daně 
z přidané hodnoty, zapíše se do prohlášení údaj získaný na základě záznamů z předposledního 
předcházejícího roku. Tyto záznamy se vedou tak, aby bylo možné ověřit správnost údaje v prohlášení. 

(3) Subjekt s povinností platit příspěvek musí příspěvek na cestovní ruch uhradit dle svého 
prohlášení o příspěvku. Příspěvek na cestovní ruch je splatný vždy k 15. říjnu příslušného roku. 

(4) Úřadu pro příspěvky na cestovní ruch je nutno na vyzvání a v přiměřeně stanovené lhůtě oznámit 
všechny okolnosti, které jsou rozhodující pro výpočet příspěvku na cestovní ruch, a na vyžádání pak tyto 
okolnosti vhodným způsobem doložit. Ukončení výdělečné činnosti, která zakládá povinnost hradit 
příspěvky, je nutno úřadu pro příspěvky na cestovní ruch oznámit ve lhůtě jednoho měsíce. 

§ 46 

Rozdělení příspěvků na cestovní ruch 

(1) Vybrané příspěvky na cestovní ruch se předávají příslušnému svazu cestovního ruchu (§ 11 odst. 
1 a 3) po odečtení částí příspěvku v souladu s odst. 2 do 15. listopadu; později doručené příspěvky se 
vyplácejí v přiměřených časových intervalech. Pokud je pro oblasti několika obcí významných pro 
cestovní ruch zřízen jeden společný svaz cestovního ruchu, musí Úřad pro příspěvky na cestovní ruch 
spolkové země Horní Rakousko svazu cestovního ruchu na vyžádání oznámit podíly příspěvků na 
cestovní ruch, které připadají na jednotlivé obce. 

(2) Jako náhrada za náklady spojené s vybíráním příspěvků na cestovní ruch připadají LTO 
následující částky: 

1. výnosy z vedlejších nároků (§ 3 spolkového daňového řádu) souvisejících s příspěvkem na cestovní 

ruch a 

2. podíl na vybraných příspěvcích na cestovní ruch ve výši, která je nutná pro náhradu nákladů na 
výběr. 

(3) LTO připadají příspěvky na cestovní ruch vybrané na základě příspěvkové povinnosti v obcích 
třídy D po odečtení podílu v souladu s odst. 2 Z 2. 

(4) Při výpočtu podílů v souladu s odst. 2 Z 2 se nepřihlíží k: 

1. navýšení příspěvku na cestovní ruch v souladu s § 43 odst. 5 nebo 6; 
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2. zařazení obce do vyšší třídy obcí A nebo B dle § 9 odst. 5; 

3. zařazení obce do nižší třídy obcí B nebo C dle § 9 odst. 4. 

4. Oddíl 
Poplatky z cestovního ruchu 

1. Pododdíl pobytová 
taxa 

§ 47 

Odvodová povinnost 

(1) Spolková země vybírá za přenocování v ubytovacím zařízení pro hosty poplatek (pobytovou 
taxu) v souladu s následujícími ustanoveními. 

(2) Povinnosti hradit pobytovou taxu podléhají osoby, které nocují v některém z ubytovacích 
zařízení pro hosty, pokud v příslušné obci nemají své trvalé bydliště. Ubytovacími zařízeními pro hosty 
jsou 

1. komerční ubytovací zařízení, 

2. kempy (§ 1 hornorakouského zákona o kempech), s výjimkou odstavných míst pro trvale 
umístěné obytné vozy (§ 54 odst. 4), 

3. soukromá ubytovací zařízení, v nichž jsou hosté ubytováváni za úplatu nebo která jsou hostům za 
úplatu poskytována na krátkodobá časová období o délce trvání vždy nejvýše 30 dnů jako prostor 
k bydlení, a 

4. speciální ústavy zdravotní péče sloužící k lékařské rehabilitaci nebo zdravotní prevenci. 

(3) Odvodová povinnost začíná prvním a končí posledním přenocováním, nejpozději však po 60 
bezprostředně po sobě následujících přenocováních. 

§ 48 

Výše pobytové taxy 

(1) Pobytová taxa činí dvě eura za jedno přenocování. 

(2) Zemská vláda může vyhláškou pobytovou taxu v souladu s odst. 1 pro oblast svazu cestovního 
ruchu navýšit až na trojnásobek, pokud je to nutné pro plnění úkolů svazu cestovního ruchu. Před 
vydáním takové vyhlášky je nutná konzultace s dotčeným svazem cestovního ruchu. 

(3) Zemská vláda musí výši pobytové taxy určenou v odst. 1 nově stanovit vyhláškou, jakmile a 
pokud dojde ke změně indexu spotřebitelských cen 2010 zveřejňovaného spolkovým institutem „Statistik 
Österreich“ nebo případného nástupnického indexu oproti indexu zveřejněnému v listopadu 2017, a tedy i 
indexu použitému jako základ pro poslední stanovení, o více než 5 %. K navýšení dochází vždy k 
1. listopadu kalendářního roku, který následuje po překročení 5% hranice. Nové částky se zaokrouhlují 
nahoru nebo dolů na celých 10 centů. 

§ 49 

Splatnost a úhrada pobytové taxy 

(1) Dlužný poplatek se stává splatným okamžikem posledního přenocování. Poplatek se hradí – s 
výjimkou případu dle odst. 4 – poskytovatelce, resp. poskytovateli ubytování. 

(2) Poskytovatelka, resp. poskytovatel ubytování je – s výjimkou případu dle odst. 4 – 
povinna/povinen vybrat pobytovou taxu a vést o tomto výběru záznamy. V okamžiku výběru poplatku se 
poskytovatelka, resp. poskytovatel ubytování stává subjektem dlužící tento poplatek. Vybrané poplatky se 
obci odvádějí měsíčně, a to vždy do posledního dne měsíce, který následuje po výběru (den splatnosti). 

(3) Poskytovatelé služeb (§ 3 Z 2 zákona o elektronickém obchodování) musejí obci na vyžádání a v 
rámci přiměřeně stanovené lhůty sdělit jména a adresy a případné e-mailové adresy a telefonní čísla 
poskytovatelek a poskytovatelů ubytování, kteří jsou u nich registrováni, pokud mají ubytovací zařízení 
pro hosty na území Horního Rakouska, jakož i adresy ubytovacích zařízení pro hosty ve formě, která 
umožňuje automatizované zpracování. 

(4) Obec se s poskytovatelem služeb ve smyslu § 3 Z 2 zákona o elektronickém obchodování může 
dohodnout, že pobytová taxa za přenocování, která jsou zprostředkována poskytovatelem služeb, bude za 
poskytovatelku, resp. poskytovatele ubytování přiznána a odvedena poskytovatelem služeb. 

http://www.ris.bka.gv.at/


Hornorakouský zemský věstník zákonů č. 3/2018 – vydán dne 31. 

ledna 2018 

25 z 31 

www.ris.bka.gv.at 

 

 

Poskytovatel služeb odvádí vybrané pobytové taxy obci jako celek, a to vždy do posledního dne měsíce, 
který následuje po výběru (den splatnosti). 

§ 50 

Osvobození od pobytové taxy 

Od pobytové taxy jsou osvobozeny: 

1. osoby do konce kalendářního roku, v němž dovrší 15 let věku; 

2. osoby, které nocují v souvislosti s plněním své povinné školní docházky nebo absolvováním 
všeobecně vzdělávací vyšší nebo odborně vzdělávací školy, učebního oboru nebo vysoké školy 
nebo v souvislosti s absolvováním vojenské či civilní služby; 

3. osoby, které jako účastníci akcí veřejné péče o mládež nebo sdružení dětí a mládeže a center 
mládeže na území obce nocují v domově mládeže, mládežnické ubytovně nebo v kempu pro 
mládež; 

4. osoby, které bezplatně nocují v souvislosti s výkonem povolání řidičky, resp. řidiče autobusu 
nebo průvodkyně, resp. průvodce a doprovázejí přitom zájezdovou skupinu; 

5. osoby, které musejí v ubytovacím zařízení pro hosty nocovat v důsledku katastrofy. 

§ 51 

Úřad vybírající poplatky; prohlášení o poplatcích 

(1) Výběr pobytové taxy od poskytovatelek, resp. poskytovatelů ubytování přísluší starostce, resp. 
starostovi v roli úřadu vybírajícího poplatky v přenesené oblasti působnosti dle ustanovení 
hornorakouského zákona o poplatcích a dle ustanovení spolkového daňového řádu, která se vztahují na 
poplatky na úrovni spolkových zemí. 

(2) Poskytovatelka, resp. poskytovatel musí – s výjimkou případu dle odst. 5 – úřadu předat: 

1. nejpozději do 48 hodin od příjezdu hosta údaje ze seznamu hostů (elektronický seznam hostů 
nebo sestava volných listů se seznamem hostů v souladu s § 19 prováděcí vyhlášky k zákonu o 
ohlašování); 

2. případné doklady o důvodech k osvobození od poplatku; 

3. nejpozději do 48 hodin po odjezdu hosta údaje o skutečném dni odjezdu, pokud host odcestoval v 
jiném než původně uvedeném dni. 

(3) Úřad musí na základě údajů v souladu s odst. 2 za každý kalendářní měsíc do 15. dne 
následujícího měsíce oznámit počet přenocování, na která se vztahuje povinnost uhradit poplatek a která 
jsou od poplatku osvobozena, a z toho vyplývající částku poplatku poskytovatelce, resp. poskytovateli 
ubytování. Pokud poskytovatelka, resp. poskytovatel ubytování nepodá nejpozději do okamžiku splatnosti 
poplatku prohlášení o poplatcích, považuje se sdělení úřadu za prohlášení o poplatcích podané 
poskytovatelkou, resp. poskytovatelem ubytování. 

(4) Úřad se s poskytovatelkami, resp. poskytovateli ubytování může dohodnout, že namísto 
předávání údajů v souladu s odst. 2 se za každý kalendářní měsíc do 15. dne následujícího měsíce podá 
prohlášení o poplatcích ve smyslu odst. 3. 

(5) Poskytovatelé služeb, s nimiž byla uzavřena dohoda v souladu s § 49 odst. 4, musejí úřadu za 
každý uplynulý kalendářní měsíc do 15. dne následujícího měsíce oznámit počet zprostředkovaných 
přenocování, na která se vztahuje povinnosti uhradit poplatek a která jsou od poplatku osvobozena, a z 
toho vyplývající částku poplatku, pokud nebylo v této záležitosti dohodnuto jinak. 

§ 52 

Ručení za výběr pobytové taxy; součinnost 

Poskytovatelka, resp. poskytovatel ubytování a v případě dle § 49 odst. 5 i poskytovatel služeb ručí 
dle ustanovení spolkového daňového řádu za úhradu pobytové taxy. Ručení zaniká, pokud pobytová taxa 
nebyla uhrazena bez zavinění na straně poskytovatelky, resp. poskytovatele ubytování nebo poskytovatele 
služeb. 

§ 53 

Rozdělení výnosů z pobytové taxy 

(1) Vybrané pobytové taxy z ubytovacích zařízení v obcích významných pro cestovní ruch a 
takových ubytovacích zařízení v obcích třídy obcí D, která jsou dobrovolnými členy svazu cestovního 
ruchu (§ 11 odst. 3), se příslušnému svazu cestovního ruchu odvádějí měsíčně po odečtení částek v 
souladu s odst. 3. 
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(2) Odst. 1 platí přiměřeně pro vybrané pobytové taxy z jiných ubytovacích zařízení než těch, která 
jsou uvedena v odst. 1, s instrukcí, že částky se převádějí LTO. 

(3) Jako náhrada za náklady spojené s vybíráním pobytové taxy zůstávají obci následující částky: 

1. výnosy z vedlejších nároků (§ 3 spolkového daňového řádu) souvisejících s pobytovou taxou a 

2. podíl ve výši 5 % z vybraných pobytových tax. 

(4) Při výpočtu podílu v souladu s odst. 3 Z 2 se nezohledňuje navýšení pobytové taxy dle § 48 odst. 
2. 

3. Pododdíl 
Objekty druhého bydlení 

§ 54 

Odvodová povinnost 

(1) Spolková země za objekty druhého bydlení vybírá poplatek v souladu s následujícími 
ustanoveními. 

(2) Objekty druhého bydlení jsou bytové objekty ve smyslu § 2 Z 4 spolkového zákona o registru 
budov a bytů (zákon „GWR“), které 

1. jsou zapsány do registru budov a bytů a 

2. po dobu delší než 26 týdnů nejsou místem trvalého bydliště a 

3. nejsou potřebné převážně k následujícím účelům: 

a) jako ubytovací zařízení pro hosty ve smyslu § 47 odst. 2; 

b) pro plnění povinné školní docházky nebo pro absolvování docházky na všeobecně vzdělávací 
vyšší nebo odborně vzdělávací škole nebo vysoké škole nebo pro absolvování učebního oboru; 

c) pro absolvování vojenské nebo civilní služby; 

d) pro výkon povolání, zejména jako osoba dojíždějící za prací; 

e) pro ubytování zaměstnankyň, resp. zaměstnanců. 

(3) Za objekty druhého bydlení se nadto nepovažují bytové objekty, které nejsou pronajaty a 

1. které jejich majitelka, resp. majitel ze zdravotních důvodů nebo důvodů podmíněných věkem až 
na dobu maximálně jednoho roku (nadále) nemůže užívat jako místo trvalého bydliště nebo 

2. které jsou majetkem neziskového stavebního, bytového a domovního sdružení nebo firmy, jejímž 
předmětem činnosti je vytváření obytných prostor. 

(4) Obytné přívěsy, obytné vozy nebo mobilní domy (trvale umístěné obytné vozy), které jsou v 
kempech odstaveny po dobu delší než dva měsíce, jsou považovány za objekty druhého bydlení. 

§ 55 

Výše, splatnost a úhrada paušálu za objekty druhého bydlení 

(1) Poplatek se hradí v podobě ročního paušálu (paušál za objekty druhého bydlení). Výše paušálu 
činí: 

1. za bytové objekty do 50 m2 užitné plochy a za trvale umístěné obytné vozy 36násobek, 

2. za bytové objekty nad 50 m2 užitné plochy 54násobek 

pobytové taxy, která má být uhrazena za přenocování v ubytovacím zařízení. Pokud během roku 
došlo ke změně výše pobytové taxy (§ 48 odst. 2 nebo 3), platí pro výpočet paušálu roční průměr 
pobytové taxy. Pokud do kalendářního roku spadají období, v nichž je bytový objekt místem 
trvalého bydliště, snižuje se poplatek za každý celý kalendářní měsíc o jednu dvanáctinu. 

(2) Úhrada poplatku je povinností majitelky, resp. majitele objektu druhého bydlení. V případě 
změny osoby povinné hradit poplatek se povinnost platby poplatku rozdělí do jednotlivých měsíců tak, že 
za každý měsíc má být zaplacena dvanáctina z poplatku, přičemž měsíc, v němž dojde ke změně, se 
započítává nové majitelce. resp. novému majiteli. Toto platí přiměřeně i pro novou výstavbu a opuštění 
objektu druhého bydlení. 

(3) Poplatek je splatný k 1. prosinci příslušného kalendářního roku. Pokud dojde k opuštění objektu 
druhého bydlení před tímto okamžikem, je dluh za poplatek splatný nejpozději měsíc po opuštění. 
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(4) Paušál za objekt druhého bydlení se bez vyzvání hradí obci za současného uvedení užitné plochy 
objektu druhého bydlení i případných výpočtů v souladu s odst. 2. 

(5) Výběr paušálu za objekt druhého bydlení přísluší starostce, resp. starostovi v roli úřadu 
vybírajícího poplatky v přenesené oblasti působnosti dle ustanovení hornorakouského zákona o 
poplatcích a dle ustanovení spolkového daňového řádu, která se vztahují na poplatky na úrovni 
spolkových zemí. Výběr paušálu je úkolem ve smyslu § 7 zákona o registru budov a bytů. K tomuto účelu 
je úřad vybírající poplatky oprávněn automatizovaným způsobem přistupovat k údajům v registru 
obyvatel a provádět vyhledávání na základě propojení s místním registrem budov a bytů. 

§ 56 

Rozdělení paušálu za objekty druhého bydlení 

(1) Vybrané paušální částky za objekty druhého bydlení v obcích významných pro cestovní ruch se 
odvádějí příslušnému svazu cestovního ruchu po odečtení částek v souladu s odst. 3 do 15. prosince a 
poté v přiměřených časových intervalech. 

(2) Odst. 1 platí přiměřeně pro vybrané paušální částky za objekty druhého bydlení v obcích třídy 
obcí D s instrukcí, že částky se převádějí LTO. 

(3) Jako náhrada za náklady spojené s vybíráním paušálu za objekty druhého bydlení zůstávají obci 
následující částky: 

1. výnosy z vedlejších nároků (§ 3 spolkového daňového řádu) souvisejících s paušálem za objekty 

druhého bydlení a 

2. podíl ve výši 5 % z vybraných paušálů za objekty druhého bydlení. 

(4) Při výpočtu podílu v souladu s odst. 3 Z 2 se nezohledňuje navýšení pobytové taxy dle § 48 odst. 
2. 

§ 57 

Obecní příplatek k paušálu za objekty druhého bydlení 

(1) Obce jsou zmocněny k tomu, aby na základě usnesení obecní rady vyhlásily a vybíraly příplatek 
k paušálu za objekty druhého bydlení. Maximální výše ročního příplatku k paušálu za objekty druhého 
bydlení činí: 

1. za bytové objekty do 50 m2 užitné plochy a za trvale umístěné obytné vozy 150 % paušálu za 
objekty druhého bydlení, 

2. za bytové objekty nad 50 m2 užitné plochy 200 % paušálu za objekty druhého bydlení. 

(2) Úlohy připadající obci dle odst. 1 jsou úkoly náležící do vlastní oblasti působnosti. 

 
3. Část 

Přiznání užívacích práv; sankční ujednání 

§ 58 

Přiznání užívacích práv 

(1) Pro vytváření nebo udržování zařízení, která slouží převážně cestovnímu ruchu, jako například 
lanovek, horských chat nebo jiných ubytovacích zařízení pro turisty v horách, lyžařských sjezdovek, 
běžkařských tratí, skokanských můstků, cest, ukazatelů, turistického značení a koupališť, může zemská 
vláda po konzultaci s obcí, LTO a Zemědělskou komorou pro Horní Rakousko, resp. Hospodářskou 
komorou Horního Rakouska ve prospěch některého ze svazů cestovního ruchu (subjekt oprávněný) na 
jeho žádost přiznat užívací práva (věcná břemena) k cizím nemovitostem, pokud to není v rozporu s 
převažujícími veřejnými zájmy a pokud v ekonomice podniku, v jehož rámci se nemovitost používá, 
nevznikají nepřiměřené překážky. 

(2) Přiznáním těchto užívacích práv nesmí být zatížený subjekt omezován v provádění staveb nebo v 
uplatňování těžebních oprávnění a jiných oprávnění k vyhledávání a těžbě nerostných surovin. Pokud 
provádění staveb nebo uplatňování těžebních oprávnění a jiných oprávnění k vyhledávání a těžbě 
nerostných surovin vyžaduje odstranění nebo změnu zařízení subjektu oprávněného, musí subjekt 
zatížený subjekt oprávněný informovat nejpozději čtyři týdny před zahájením prací, načež tento subjekt 
musí včas a na vlastní náklady provést nezbytná opatření, popřípadě i odstranění nebo přemístění 
zařízení. 

http://www.ris.bka.gv.at/


Hornorakouský zemský věstník zákonů č. 3/2018 – vydán dne 31. 

ledna 2018 

28 z 31 

www.ris.bka.gv.at 

 

 

(3) Kromě toho se na řízení, náhradu, ukončení a vyloučení odkladného účinku přiměřeně uplatňují 
ustanovení §§ 36 až 38a hornorakouského silničního zákona z roku 1991. 

§ 59 

Otevření a uzavření soukromých cest a turistických cílů 

(1) Pustiny nad hranicí lesa a mimo oblast pastvin jsou, pokud nejsou součástí obdělávání nebo 
kultivace nebo pokud nejsou oploceny, pro pěší turistiku volně přístupné. Soukromé cesty a turistické 
cíle, které jsou nezbytné pro cestovní ruch nebo mají mimořádný význam pro jeho podporu, zejména 
cesty a stezky spojující místa v údolích s horskými stezkami, stezkami v průsmycích a spojovacími 
stezkami, přístupové cesty k horským chatám a ostatním ubytovacím zařízením pro turisty, stanice 
lanovky, vyhlídková místa a přírodní krásy (vodopády, jeskyně, jezera apod.) a vyhlídková místa a 
přírodní krásy samotné, musejí, pokud to není v rozporu s převažujícími veřejnými zájmy, být na základě 
rozhodnutí otevřené pro provoz, za což náleží přiměřená finanční náhrada. 

(2) Rozhodnutí, kterým se stanovuje i výše finanční náhrady, vydává na žádost místně příslušného 
svazu cestovního ruchu okresní správní orgán. § 58 odst. 3 platí přiměřeně. 

(3) Plnění finanční náhrady přísluší svazu cestovního ruchu. 

(4) Soukromé cesty a turistické cíle otevřené pro cestovní ruch smějí být uzavřeny jen tak dlouho a 
do té míry, dokud je to nezbytně nutné kvůli osobní bezpečnosti uživatelů cest, resp. z jiných veřejných 
zájmů. Každá taková uzavírka musí být obci, na jejímž území se cesta nebo turistický cíl nachází, 
oznámena alespoň čtyři týdny předem, s výjimkou živelných pohrom. Obec musí po konzultaci se svazem 
cestovního ruchu disponentovi uložit formou rozhodnutí povinnost přerušit, resp. odstranit nepřístupné 
uzavírky. 

§ 60 

Sankční ujednání 

(1) Správního přestupku se dopustí ten, 

1. kdo v rozporu s § 35 odst. 1 nepodá oznámení o ubytování hostů za úplatu v soukromém 
ubytovacím zařízení nebo o poskytnutí ubytovacího zařízení jako obytného prostoru za úplatu na 
krátká časová období o délce trvání vždy nejvýše 30 dnů, případně nepodá oznámení úplné, 
správné nebo jej nepodá včas, 

2. kdo v rozporu s §§ 36 a násl. jako subjekt povinný odvádět příspěvky na cestovní ruch 
zpronevěří, zkrátí příspěvek na cestovní ruch nebo umožní jeho krácení, 

3. kdo v rozporu s § 45 odst. 1 jako subjekt povinný odvádět příspěvky na cestovní ruch neodevzdá 
prohlášení o příspěvcích nebo jej neodevzdá včas nebo neodevzdá v předepsané formě nebo 
odevzdá s jinými nedostatky, 

4. kdo v rozporu s § 45 odst. 4 nevyhoví žádosti o předložení rozhodujícího výměru daně z přidané 
hodnoty nebo jiných podkladů důležitých pro výpočet příspěvku nebo neoznámí ukončení 
výdělečné činnosti zakládající povinnost odvádět příspěvek nebo toto ukončení neoznámí včas. 

(2) Správní přestupky v souladu s odst. 1 trestá okresní správní orgán pokutami do výše 3 000 euro. 

(3) Pokud úřad pro příspěvky na cestovní ruch nebo starostka, resp. starosta při plnění svých úkolů 
dle tohoto zemského zákona pojme podezření na správní přestupek, může upustit od podání oznámení 
okresnímu správnímu orgánu, pokud je zavinění pachatele bezvýznamné a skutek neměl žádné nebo 
pouze nevýznamné důsledky. 

§ 61 

Odkazy 

Pokud se v tomto zemském zákonu odkazuje na právní předpisy spolku, uplatňují se v následujícím 
znění: 

- Zákon o bankovnictví, Sb. č. 532/1993, ve znění spolkového zákona, Sb. I č. 118/2016; 

- Zákon o oceňování z roku 1955, Sb. č. 148/1955, ve znění spolkového zákona, Sb. I č. 77/2016; 
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- Zákon o elektronickém obchodování, Sb. I č. 152/2001, ve znění spolkového zákona, Sb. I č. 
34/2015; 

- Zákon o náhradách za vyvlastnění železnic, Sb. č. 71/1954, ve znění spolkového zákona, Sb. I č. 
111/2010; 

- Zákon o registru budov a bytů, Sb. I č. 9/2004, ve znění spolkového zákona, Sb. I č. 1/2013; 

- Zákon o hazardních hrách, Sb. č. 620/1989, ve znění spolkového zákona, Sb. I č. 107/2017; 

- Zákon o obsazování pracovních míst, Sb. I č. 26/1998, ve znění spolkového zákona, Sb. I č. 
35/2012; 

- Vyhláška o statistikách cestovního ruchu 2002, Sb. II č. 498/2002, ve znění vyhlášky, Sb. II č. 
24/2012; 

- Zákon o dani z přidané hodnoty z roku 1994, Sb. č. 663/1994, ve znění spolkového zákona, Sb. I 
č. 106/2017; 

- Obchodní zákoník, dRGBL. S 219/1897, ve znění spolkového zákona, Sb. I č. 107/2017. 

§ 62 

Nabytí platnosti, přechodná ustanovení 

(1) Tento zemský zákon nabývá platnosti, pokud není v odst. 2 stanoveno jinak, k prvnímu dni 
měsíce, který následuje po zveřejnění v zemském věstníku zákonů pro spolkovou zemi Horní Rakousko. 

(2) §§ 11, 27, 28 odst. 1 a 33 až 57 nabývají platnosti k 1. lednu 2019. 

(3) V okamžiku uvedeném v odst. 1 pozbývají platnosti: 

1. §§ 2 až 5, §§ 7 až 20, § 21 odst. 1, 2, 4 a 5, §§ 22 až 26, §§ 28 až 31, §§ 46, 47, 50 a 50a 
hornorakouského zákona o cestovním ruchu z roku 1990, zemská sbírka zákonů č. 81/1989, ve 
znění zemského zákona, zemská sbírka zákonů č. 90/2013; 

2. vyhláška zemské vlády spolkové země Horní Rakousko o vedení rozpočtu ve svazech cestovního 
ruchu a v zemské organizaci cestovního ruchu, zemská sbírka zákonů, č. 68/2013, přičemž 
předběžný návrh odsouhlasený jako rozpočet na základě této vyhlášky pro rozpočtový rok 2018 v 
souladu s § 27 zůstává v platnosti; 

3. vyhláška, jíž se vyhlašuje jednací řád pro svazy cestovního ruchu, zemská sbírka zákonů, č. 
42/2013. 

(4) V okamžiku uvedeném v odst. 2 pozbývají platnosti: 

1. ustavení zákona o cestovním ruchu spolkové země Horní Rakousko z roku 1990 neuvedená v 
odst. 3 Z 1, zemská sbírka zákonů, č. 81/1989, ve znění zemského zákona, zemská sbírka zákonů 
č. 90/2013; 

2. zákon o poplatcích na cestovní ruch spolkové země Horní Rakousko z roku 1991, zemská sbírka 
zákonů, č. 53/1991, ve znění zemského zákona, zemská sbírka zákonů č. 117/2012; 

3. vyhlášky obcí v souladu s § 1, § 2 odst. 1a, §§ 3, 5 a 6 zákona o poplatcích na cestovní ruch 
spolkové země Horní Rakousko z roku 1991, kterými se stanovují výše a splatnost poplatku na 
cestovní ruch a určují případné povinnosti podávat prohlášení o poplatcích a osvobození od 
povinnosti hradit poplatek. 

Na okolnosti, k nimž došlo před 1. lednem 2019, se i nadále uplatňují ustanovení o příspěvcích 
zájemců v souladu s §§ 1, 33 až 45 zákona o cestovním ruchu spolkové země Horní Rakousko z 
roku 1990 a ustanovení zákona o poplatcích na cestovní ruch spolkové země Horní Rakousko z 
roku 1991 o nocování v ubytovacích zařízeních pro hosty, speciálních ústavech zdravotní péče a 
prázdninových bytech v obcích významných pro cestovní ruch. 

(5) § 10 odst. 2 se poprvé uplatňuje od 1. ledna 2020. 

(6) První jednotné funkční období strategického panelu končí uplynutím 31. prosince 2022. 

(7) Zemská organizace cestovního ruchu zřízená dle odst. 1 v okamžiku, kdy tento zemský zákon 

vstoupil v platnost, 

1. na základě § 22 zákona o cestovním ruchu spolkové země Horní Rakousko existuje i nadále jako 
LTO v souladu s § 3; 

2. zástupci delegovaní dle § 24, odst. 1 Z 1 zákona o cestovním ruchu spolkové země Horní 
Rakousko z roku 1990 na valnou hromadu zemské organizace cestovního ruchu se považují za 
zástupce v souladu s § 5 odst. 1 Z 2; 
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3. jednatelka ustanovená dle § 26 zákona o cestovním ruchu spolkové země Horní Rakousko z roku 
1990, resp. k tomuto okamžiku ustanovený jednatel zůstává v souladu s § 7 až do konce svého 
funkčního období ve funkci jednatelky, resp. jednatele; 

4. platná vyhláška zemské vlády spolkové země Horní Rakousko o zařazení obcí do tříd obcí 
(hornorakouská vyhláška o třídách obcí z roku 2015), zemská sbírka zákonů, č. 97/2014, ve znění 
vyhlášky, zemská sbírka zákonů, č. 93/2016, zůstává v platnosti až do uplynutí 31. prosince 2018 jako 
vyhláška v souladu s § 9 odst. 1. Konzultace s povinnými členy, která proběhla v souladu s § 3 odst. 5 
zákona o cestovním ruchu spolkové země Horní Rakousko z roku 1990 ve znění před nabytím 
platnosti zemského zákona, zemská sbírka zákonů č. 117/2012, v řízení o vyhlášení hornorakouské 
vyhlášky o třídách obcí z roku 2011, nebo po vyhlášení této vyhlášky, se považuje za konzultaci v 
souladu s § 9 odst. 5; 

5. platná vyhláška zemské vlády spolkové země Horní Rakousko o zřizování svazů cestovního ruchu, 
zemská sbírka zákonů, č. 17/2003, ve znění vyhlášky, zemská sbírka zákonů, č. 93/2016, zůstává jako 
vyhláška vyhlášená na základě § 10 v platnosti; 

6. volené orgány svazů cestovního ruchu zůstávají až do první volby předsedkyně, resp. předsedy 
dozorčí rady ve funkci, na tyto orgány se i nadále uplatňují § 5 odst. 1 Z 2 až 4, §§ 10 až 16 a §§ 18 až 
21 zákona o cestovním ruchu spolkové země Horní Rakousko z roku 1990, zemská sbírka zákonů č. 
81/1989, ve znění zemského zákona, zemská sbírka zákonů č. 90/2013, a §§ 5 až 9 vyhlášky, kterou se 
vyhlašuje jednací řád pro svazy cestovního ruchu, zemská sbírka zákonů, č. 42/2013; předsedkyně, 
resp. předseda svazu cestovního ruchu musí do té doby plnit úkoly, které přísluší předsedkyni, resp. 
předsedovi dozorčí rady; 

7. jednatelky, resp. jednatelé ustanovené/ustanovení dle § 17 zákona o cestovním ruchu spolkové země 
Horní Rakousko z roku 1990 zůstávají nehledě na možnost odvolání dle § 25 odst. 2 na plánovanou 
dobu ustanovení ve funkci jednatelek, resp. jednatelů dle § 25; 

8. platná vyhláška zemské vlády spolkové země Horní Rakousko, kterou se na základě zákona o 
cestovním ruchu spolkové země Horní Rakousko z roku 1990 určují příspěvkové skupiny pro 
jednotlivé profesní skupiny (řád pro příspěvkové skupiny), zemská sbírka zákonů, č. 54/1992, ve znění 
vyhlášky, zemská sbírka zákonů, č. 119/2007, zůstává jako vyhláška v souladu s § 37 v platnosti; 

9. podaná oznámení o zahájení činnosti související s pronájmem pokojů v soukromí v souladu s § 39a 
odst. 1 zákona o cestovním ruchu spolkové země Horní Rakousko z roku 1990 se považují za 
oznámení o zahájení provozu soukromého ubytování hostů v souladu s § 35 odst. 1; 

10. stávající rozhodnutí o navýšení zákonných procentních sazeb, případně včetně minimálních příspěvků 
v souladu s § 41 odst. 5 a 6a zákona o cestovním ruchu spolkové země Horní Rakousko z roku 1990 
zůstávají jako rozhodnutí v souladu s § 43 odst. 5 nebo 6 v platnosti; 

11. stávající rozhodnutí o snížení zákonných procentních sazeb, případně včetně minimálních příspěvků v 
souladu s § 41 odst. 6 zákona o cestovním ruchu spolkové země Horní Rakousko z roku 1990 
zůstávají až do uplynutí 31. prosince 2018 v platnosti. 

(8) Dobrovolná členství existující dle odst. 2 k okamžiku, kdy vstoupil v platnost tento zemský zákon, 

1. dle § 6 odst. 2 zákona o cestovním ruchu spolkové země Horní Rakousko z roku 1990 zůstávají v 
platnosti jako dobrovolná členství dle § 11 odst. 2, 

2. zřízený úřad pro příspěvky zájemců (§ 27 zákona o cestovním ruchu spolkové země Horní Rakousko z 
roku 1990) existuje Úřad pro příspěvky na cestovní ruch spolkové země Horní Rakousko v souladu s § 
33 i nadále; veškerá nařízení a ostatní záležitosti k vyřízení vztahující se na úřad pro příspěvky 
zájemců se jako nařízení, resp. záležitosti k vyřízení postupují Úřadu pro příspěvky na cestovní ruch 
spolkové země Horní Rakousko; 

3. ustanovená vedoucí, resp. ustanovený vedoucí úřadu pro příspěvky zájemců (§ 27 zákona o cestovním 
ruchu spolkové země Horní Rakousko z roku 1990) zůstává v souladu s § 33 odst. 2 až do konce svého 
funkčního období ve funkci vedoucí, resp. vedoucího Úřadu pro příspěvky na cestovní ruch spolkové 
země Horní Rakousko. 

(9) Svazy cestovního ruchu, které k okamžiku, kdy vstoupil v platnost tento zemský zákon, v souladu s 
odst. 1 neustanovily jednatelku, resp. jednatele, 

1. musejí provést volbu dozorčí rady, pokud příjmy svazu cestovního ruchu z příspěvků na cestovní ruch 
a poplatku z cestovního ruchu překročí 350 000 euro; 

2. smějí do okamžiku volby dozorčí rady namísto roční uzávěrky vypracovat účetní uzávěrku (přehled 
příjmů a výdajů včetně přehledu majetku); musejí účetnictví upravit a vést tak, aby byly veškeré 
příjmy a výdaje zaznamenávány průběžně a aby byla finanční situace organizace cestovního ruchu 
včas a dostatečně rozeznatelná; 

3. mají povinnost vytvořit koncepci cestovního ruchu (§ 12) až po zvolení dozorčí rady. 
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(10) Zbývající svazy cestovního ruchu musejí volbu dozorčí rady provést včas tak, aby se první 
zasedání dozorčí rady mohlo konat nejpozději do uplynutí 31. prosince 2018. Tato volba může být 
provedena již ode dne, který následuje po vyhlášení tohoto zemského zákona; zvolení členové dozorčí 
rady však svoji funkci získají až poté, co tento zemský zákon vstoupí v platnost. 

(11) Tento zemský zákon pozbývá účinnosti po uplynutí 31. prosince 2023. 
 

První předseda  
hornorakouského 
zemského sněmu: 

Zemský hejtman: 

Viktor Sigl Mag. Stelzer 

 
 

 

Tento dokument byl úředně podepsán. Informace o ověření elektronického podpisu a výtisku naleznete na: 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 

http://www.ris.bka.gv.at/
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur

