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Ministerstvo pro místní rozvoj 
vyhlašuje 

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE 

z 

NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH 

pro rok 2019 

PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO 
RUCHU (117D72100) 

Číslo výzvy: 1/2019/117D72100 

Cíl podprogramu  

Zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, 

rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb, 

podpora socioekonomických přínosů CR. 

Podporováno 

Aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury CR v regionech, podporu vybavenosti 

turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy CR), rozvoj 

navigačních a informačních systémů v destinacích, podpora úpravy lyžařských běžeckých tras, 

podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků, monitoring návštěvníků (podrobněji v Zásadách 

pro žadatele) 

Lhůta pro podání žádosti – platnost výzvy 

15. 11. 2018 – 15. 02. 2019 (do 12 hodin na podatelnu MMR) 

Alokace výzvy 

 Celková alokace výzvy podprogramu č.117D72100 je 150 mil. Kč. 

 Indikativní přehled rozdělení alokace mezi dotační tituly a kraje viz příloha. 

Forma a výše dotace 

V rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech je poskytována podpora formou 
systémové dotace, na kterou není právní nárok. Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl 
uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 5 mil. Kč. Přiznaná 
dotace musí být vyčerpána do konce roku 2019.  

Doba realizace akce 

Doba realizace akce je omezena. Akce, která bude spolufinancována v rámci Národního programu 
podpory cestovního ruchu v regionech, musí být dokončena nejpozději v roce následujícím po výběru 
akce, tj. v prosinci roku 2020. 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

Žádosti podané v rámci této výzvy musí splňovat podmínky stanovené v Zásadách pro žadatele č.j.: 
MMR-50273/2018-54 a jejich přílohách (nedílná součást výzvy). 

 



 

 

 

  

2 / 4 

 

Hodnocení žádostí 

Postup hodnocení žádostí je uveden v kapitole 3 Zásad pro žadatele č.j.: MMR-50273/2018-54. 

Přehled výzvou podporovaných dotačních titulů podprogramu: 

 Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit 

 Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

 Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 
 
Oprávnění žadatelé / příjemci  

 Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit (projekt realizovaný min. ve 2 krajích) 
o územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávními celky (mimo 

muzeí zřizovaných krajem), 
o mikroregiony / dobrovolné svazky obcí spravující destinaci přesahující administrativní 

hranice (spolupráce na realizaci projektu s místní organizací destinačního 
managementu1), 

o oblastní organizace destinačního managementu,  
o geoparky, 
o NNO v cestovním ruchu, případně provozující atraktivity cestovního ruchu, 
o podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) provozující geopark, 
o církve a náboženské společnosti. 

 Dotační titul č. 2  - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 
o podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) 

 Dotační titul č. 3  - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 
o územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávními celky 

(s výjimkou krajských muzeí), 
o provozovatelé turistických informačních center (TIC), 
o geoparky, 
o NNO provozující atraktivity cestovního ruchu, 
o Organizace destinačního managementu, 
o mikroregiony / dobrovolné svazky obcí (zaměření projektu ve spolupráci s místní 

destinační společností), 
o církve a náboženské společnosti 

 
Specifikace možných právních forem oprávněných žadatelů viz příloha č. 1 Zásad pro žadatele.  

Jak žádat o dotaci 

O dotaci lze zažádat vyplněním elektronického formuláře žádosti, který je pak spolu s požadovanými 
přílohami (v tištěné podobě a na elektronickém nosiči, např. CD/DVD) nutné doručit v řádném termínu 
na podatelnu ministerstva. Elektronický formulář Žádosti o poskytnutí dotace naleznete na internetové 
adrese: http://www3.mmr.cz/zad 

Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář Žádosti, na konci se z tohoto elektronického 
formuláře Žádosti vygeneruje formulář k tisku, který si uloží a vytiskne, vyplní čestná 
prohlášení, která jsou jeho nedílnou součástí a doručí spolu s dalšími povinnými přílohami 
Žádosti ve stanoveném termínu na MMR. Do elektronické aplikace žádosti je zároveň nutné nahrát 
veškeré požadované přílohy.  

Tištěná žádost včetně všech povinných příloh se předkládá v podobě originálu v nerozebíratelném 
provedení (kroužková, knižní, spirálová nebo tepelná vazba). 

 

                                                 
1 Organizace destinačního managementu (DMO), dříve také uváděna jako „destinační společnost“ je organizace 
provozující destinační management (toto je doloženo ve stanovách, zřizovací listině, respektive dalších 
dokumentech organizace) a mající právní subjektivitu. Možné právní formy pro DMO viz příloha č. 1 Přehled 
oprávněných příjemců. 

http://www3.mmr.cz/zad
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Kdy a kam předkládat žádosti 

Žádosti lze předkládat osobně na podatelnu Ministerstva pro místní rozvoj ČR nebo posílat poštou  
na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor cestovního ruchu, Staroměstské nám. 6, 110 15 
Praha 1.  

Příjem žádostí probíhá na podatelně MMR v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod., nejpozději 
do 15. února 2019 do 12:00 hod. (platí i pro žádosti zasílané poštou, rozhodné je datum a čas 
doručení na podatelnu MMR).   

Kde lze získat informace 

Podrobné informace o podprogramu, podmínkách a postupech jsou uvedeny v příslušných Zásadách 
pro žadatele č.j.: MMR-50273/2018-54 a jejich přílohách, které jsou spolu s dalšími potřebnými 
dokumenty uveřejněny na internetové adrese: www.mmr.cz v sekci Národní dotace / Cestovní ruch / 
Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (2016-2020) / Rok 2019 – Rozvoj základní 
a doprovodné infrastruktury CR a jsou nedílnou součástí této Výzvy 1/2019/117D72100.  

Kontaktním místem, kam je možno adresovat dotazy, je odbor cestovního ruchu (pozn.: pracoviště 
MMR Na Příkopě 3, Praha). 

Kontaktní osoby: 

Ing. Renata Štefanová steren@mmr.cz 234 15 4695 

Ing. Kateřina Folprechtová folkat@mmr.cz 234 15 4725 

Ing. Roman Birkáš birrom@mmr.cz 234 15 4728 

 
Dotazy budou zodpovídány nejpozději do 8. 2. 2019 (viz Zásady pro žadatele). 
 

Řízení o poskytnutí dotace probíhá dle zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění. 

V případě formálních nedostatků žádosti (stanovených odstranitelných vad žádosti) poskytovatel 
vyzve žadatele k odstranění vad a k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu (§ 14k odst. 1) zákona 
č. 218/2000 Sb. v platném znění). 

Poskytovatel dotace může kdykoli v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších 
podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž žadateli o dotaci 
poskytne přiměřenou lhůtu (§ 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění). 

Poskytovatel může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti 
bude zcela vyhověno, vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou 
žádost (§ 14k odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění). 

Poskytovatel může u zamítnutých žádostí o dotaci postupovat dle §14p zákona č. 218/2000 Sb. 
v platném znění a novým rozhodnutím jim zcela vyhovět.  

 
 
Příloha: 

 Indikativní přehled rozdělení alokace mezi kraje 
 Odkaz na Zásady pro žadatele a další dokumentaci  
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Příloha: 
Indikativní přehled rozdělení alokace mezi kraje 
 
 

Dotační titul č. 1 2 3 

  
nadregionální 

aktivity 
doprovodná 
infrastruktura 

veřejná 
infrastruktura 

Celkem DT 15 000 000 67 500 000 67 500 000 

kraj Alokace na kraj v Kč 

LBK 

15 000 000 

4 759 000 4 759 000 

KHK 5 724 000 5 724 000 

PBK 5 433 000 5 433 000 

OLK 6 008 000 6 008 000 

MSK 4 105 000 4 105 000 

ZLK 2 607 000 2 607 000 

JMK 9 795 000 9 795 000 

VYS 3 611 000 3 611 000 

JČK 6 189 000 6 189 000 

PLZ 3 031 000 3 031 000 

KVK 2 600 000 2 600 000 

ÚST 10 222 000 10 222 000 

SČK 3 409 000 3 409 000 

HMP 0 0 

 


