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Výzva 

k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2020 
z Národního programu podpory cestovního ruchu 

v regionech (11772) 
 
Dne 5. listopadu 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace 

z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro podprogram: 

 
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

(117D721) 
__________________________________________________________ 

 

Číslo výzvy  
1/2020/117D72100 

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. 

 

Účastník programu (vymezen dle dotačního titulu) 

Dotační titul č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit 

Územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky, mikroregiony / 

dobrovolný svazek obcí, oblastní organizace destinačního managementu, geoparky, nestátní nezisková 

organizace působící v cestovním ruchu, podnikatelské subjekty, církve a náboženské společnosti 

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

Podnikatelské subjekty 

Dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 

Územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky, turistická informační 

centra, geoparky, nestátní neziskové organizace působící v cestovním ruchu, organizace destinačního 

managementu, mikroregiony / dobrovolný svazek obcí, církve a náboženské společnosti 

Podrobnější vymezení viz Příloha zásad pro žadatele č. PZ 1 – Přehled oprávněných příjemců. 

 

Podporované oblasti 
Monitoring návštěvnosti, navigační a informační systémy pro účastníky cestovního ruchu, doplňkové 

služby a vybavenost dálkových a regionálních tras, úpravy lyžařských běžeckých tratí, ekologicky šetrná 

doprava návštěvníků v turistických regionech a doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu.  

Podrobněji v Zásadách pro žadatele a příloze č. PZ 2 – Příklady uznatelných a neuznatelných výdajů. 

 

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 5. listopadu 2019 a končí 
dnem 5. února 2020. 
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Postup podání žádosti 
Žádosti o dotaci lze předkládat na podatelnu Ministerstva pro místní rozvoj ČR prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb nebo osobně. 

Adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
 
Účastník podprogramu: 

1. Založí a vyplní žádost v internetové aplikaci DIS ZAD (http://www3.mmr.cz/zad). 
2. Následně vloží požadované přílohy. 
3. Žádost uvede do stavu „podána“. 
4. Vygenerovaný formulář žádosti vytiskne, vyplní vygenerované čestné prohlášení, opatří 

podpisem a razítkem. 
5. Podá žádost na MMR (formulář žádosti včetně příloh). 

 

Alokace výzvy 
Výše alokace pro tuto výzvu je 90 000 000 Kč. Alokace výzvy je dále dělena na dotační tituly 

a u vybraných dotačních titulů dále rozdělena mezi kraje (v případě přebytku alokace v rámci dotačního 

titulu / kraje lze alokaci využít k pokrytí nedostatku jiného dotačního titulu / kraje).  MMR si vyhrazuje 

právo na změnu alokace nebo zrušení výzvy v případě nedostatku finančních prostředků. 

 

Indikativní přehled rozdělení alokace mezi kraje 

Dotační titul č. 1 2 3 

  
Nadregionální 
aktivity 

Doprovodná 
infrastruktura 

Veřejná 
infrastruktura 

Celkem DT 9 000 000 40 500 000 40 500 000 

Kraj Alokace na kraj v Kč 

LBK 

9 000 000 

2 856 000 2 856 000 

KHK 3 435 000 3 435 000 

PBK 3 260 000 3 260 000 

OLK 3 605 000 3 605 000 

MSK 2 463 000 2 463 000 

ZLK 1 564 000 1 564 000 

JMK 5 878 000 5 878 000 

VYS 2 167 000 2 167 000 

JČK 3 714 000 3 714 000 

PLZ 1 819 000 1 819 000 

KVK 1 560 000 1 560 000 

ÚST 6 134 000 6 134 000 

SČK 2 045 000 2 045 000 

HMP 0 0 

 

Druh výzvy 

Výzva je kolová. 

 

Harmonogram výzvy 
Lhůta pro podání žádosti začíná běžet dnem 5. listopadu 2019 a končí dnem 5. února 2020. Žádosti 

budou přijímány nejpozději do 5. února 2020, do 12:00 hodin (rozhodné je datum a čas doručení 

na podatelnu MMR ČR). 

 

 Zahájení příjmu žádostí 5. listopadu 2019 
 Ukončení příjmu žádostí 5. února 2020, 12:00 hodin 
 Předpokládaný termín zveřejnění výsledků* duben 2020 
 Nejzazší termín ukončení realizace akce 31. prosince 2021 
 Nejzazší termín ukončení financování akce  31. prosince 2021 

 
*MMR si vyhrazuje právo na změnu termínu v závislosti na množství podaných žádostí. 
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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 5 000 000 Kč.  

 

Řízení o poskytnutí dotace 
Řízení o poskytnutí dotace probíhá podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Žádosti podané v rámci této výzvy musí splňovat 

podmínky stanovené v Zásadách pro žadatele č. j. 47337/2019-57 a jejich přílohách (nedílná součást 

výzvy). 

 

Základní povinné náležitosti žádosti  
Základní povinné náležitosti žádosti o dotaci jsou definovány v Zásadách pro žadatele č. j. 47337/2019-

57, kapitola 13., které jsou přílohou této výzvy. 

 

Postup při poskytování dotace  
 Postup při poskytování dotace je uveden v Zásadách pro žadatele č. j. 47337/2019-57, kap. 2 - 

12, které jsou přílohou této výzvy. 

 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 řízení zastaví, zemře-li žadatel nebo zanikne-li žadatel o dotaci přede dnem 
vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb. v planém 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. 

 

Závazné termíny stanovované Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

 Termín „Realizace akce stanovená poskytovatelem“ – ukončení je termín pro dokončení / 

předání díla, který účastník programu doloží předávacím protokolem o dokončení / předání 
a převzetí díla, a to bez vad a nedodělků bránících v užívání (v souladu se smlouvou o dílo, 
nejpozději však do 31. 12. 2021). 

 

 Termín „Financování projektu“ – ukončení je termín, po němž příjemce dotace nemůže 

provádět žádné další úhrady a musí mít ukončeno financování ze všech zdrojů (v souladu 
se smlouvou o dílo, nejpozději však do 31. 12. 2021). 
 

 Termín „Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce“ – ukončení 

je termín, do kterého musí nejpozději žadatel předložit poskytovateli dokumentaci 
k závěrečnému vyhodnocení akce (nejpozději do 31. 1. 2022). 

 

Upozornění 
Zákonem č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. bylo uloženo zveřejňování všech 

informací, které jsou rozhodné pro poskytování dotací, včetně dokumentů, kterými se při rozhodování 

o nich poskytovatel řídí. Z těchto důvodů jsou požadovány všechny dokumenty také v elektronické 

podobě. Zveřejnění informací a dokumentů na internetových stránkách zajišťuje dle výše uvedeného 

Ministerstvo financí ČR. 
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Kontaktní osoby a kontaktní místo 
Dokumentaci výzvy (Zásady pro žadatele včetně příloh a další dokumenty, formuláře) jsou uveřejněny 

na internetové adrese www.mmr.cz, karta Národní dotace / Cestovní ruch / Národní program podpory 

cestovního ruchu v regionech (2016 – 2020) / Rok 2020 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu. 

  

Kontaktním místem, kam je možné adresovat dotazy, je odbor správy národních programů, oddělení 

administrace národních programů v cestovním ruchu. 

 

Kontaktní osoby 

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

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

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

 

Přílohy: 

 Zásady pro žadatele – výzva 1/2020/117D72100 

 Přílohy zásad pro žadatele – výzva 1/2020/117D72100 
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