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III.1.3 Podpora cestovního 

ruchu

13. kolo příjmu žádostí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 

Evropa investuje do venkovských oblastí 

Charakteristika opatření

Opatření je zaměřeno:

 na budování a obnovu turistických,
lyžařských, vinařských a jiných tematických
tras a stezek.

 na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci či
přestavbu malokapacitních ubytovacích
zařízení a stravovacích zařízení, půjčoven
sportovního vybavení a objektů a ploch pro
sportovní využití.
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Záměry

a) pěší trasy, vinařské stezky a 

hippostezky 

b) ubytování, sport 

Finanční alokace

 Finanční alokace na rok 2011 bude činit 50 % z 
částky zbývajícího rozpočtu opatření III.1.3, tj. cca 
350 mil. Kč 

 Finanční alokace v rámci opatření:

 Předpoklad závazkování:

 Aktuální částka závazkování bude upravena dle 
aktuálního kurzu a navýšena o ušetřené 
prostředky ze závazkovaných částek předchozích 
kol (odstoupení žadatelů, ukončení administrace, 
snížení požadavků na dotaci, apod.)

Záměr a) stezky 5 % 17,5 mil. Kč/rok

Záměr b) ubytování, 
sport

95 % 332,5 mil. Kč/rok 
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Výše dotace

 Maximální výše dotace:
 záměr a) – 90 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

 záměr b):

 Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace
 v záměru a) jsou 1 500 000 Kč na projekt

 v záměru b) jsou 10 000 000 Kč na projekt

Region Malý podnik Střední 
podnik

Velký podnik

2011-2013 2011-2013 2011-2013

Všechny regiony
kromě regionu
Jihozápad

60% 50% 40%

Region Jihozápad 50% 40% 30%

Příjemce dotace

 Záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a 
hippostezky

 nestátní nezisková organizace (o.s.,o.p.s., 
nadace)

 zájmové sdružení právnických osob

 zemědělský podnikatel 

 nezemědělské podnikatelské subjekty (každá 
podnikající PO nebo FO, pokud nepodniká v 
zemědělské výrobě). Subjekt podnikající v 
oblasti cestovního ruchu, musí mít ke dni podání 
Žádosti o dotaci kratší než dvouletou historii 
podnikání v této oblasti.
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Příjemce dotace

 Záměr b) ubytování, sport

 zemědělský podnikatel 

 nezemědělské podnikatelské subjekty 
(každá podnikající PO nebo FO, pokud 
nepodniká v zemědělské výrobě). Subjekt 
podnikající v oblasti cestovního ruchu, 
musí mít ke dni podání Žádosti o dotaci 
kratší než dvouletou historii podnikání v 
této oblasti.

Úpravy způsobilých výdajů – ubytování, 

sport

 náklady na výstavbu odstavných stání
(parkovací místa, stání pro karavany),
úpravu povrchů, osvětlení a oplocení v
areálu malokapacitního ubytovacího
zařízení, náklady na výstavbu příjezdové
cesty.

 technická infrastruktura včetně přípojek
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Specifická kritéria 

přijatelnosti projektu

 Projekt lze realizovat na území ČR v obci do 2000 
obyvatel

 Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací 
zařízení. Stravovací zařízení může být budováno pouze 
jako součást ubytovacího zařízení/areálu ubytovacího 
zařízení a musí být společně s ubytovací kapacitou 
předmětem jednoho projektu

 Je-li předmětem projektu ubytovací zařízení, musí být 
jeho celková kapacita maximálně 60 lůžek nejméně po 
dobu vázanosti projektu na účel. V případě kempů se 
maximální ubytovací kapacita vztahuje na stabilní lůžka 
(např. lůžka v chatkách, srubech) Kapacita 60 lůžek se 
vztahuje k ubytovacímu zařízení splňujícímu 
samostatný funkční celek. 

Další podmínky

Podmínky společné 

 Podpořené stavby a technologie nesmí být pronajímány či provozovány 
jiným subjektem minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. 

 Předmět projektu musí být průkazně přístupný veřejnosti.

 Subjekty podnikající v zemědělské výrobě v souladu se zákonem 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, musí podnikání v zemědělské 
výrobě dodržet po dobu vázanosti projektu na účel.

 Žadatel nečerpá finanční prostředky na výdaje, pro které je požadována 
dotace z PRV, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů 
nebo jiných fondů Evropské unie.

 Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring 
projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu na účel. 

 Žádost o dotaci a Žádost o proplacení je možné zaslat také v 
elektronické podobě (viz Část A - obecné podmínky Pravidel, kapitola 1, 
písmeno kk)).
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Další podmínky

Podmínky pro záměr a)

 Stezka/trasa, která je předmětem projektu musí vést z 
více jak 50% své délky mimo lesní pozemky.

 Užívání stezky, která je předmětem projektu, včetně 
odpočinkových míst a staveb na nich, nesmí být 
zpoplatněno.

 Pokud není žadatel vlastníkem nebo nájemcem 
nemovitostí, tak pro prokázání vztahů k nemovitostem 
postačí, pokud žadatel/příjemce dotace doloží písemný 
souhlas vlastníků nemovitostí vztahujících se k projektu 
s realizací projektu. 

 Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu 
Dohody. 

Další podmínky

Podmínky pro záměr b)

 Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 8 
nařízení Komise (ES) č. 800/2008.

 Žadatel musí dodržet kategorii podniku (malý, střední, 
velký), kterou deklaroval při podání Žádosti o dotaci, i ke 
dni podání Žádosti o proplacení, případně může svoji 
kategorii zmenšit.

 V případě, kdy je předmětem preferenčních kritérií tvorba 
nových pracovních míst, pak období, ve kterém je žadatel 
povinen dodržovat závazek počtu nově vytvořených 
pracovních míst, začíná běžet za 6 měsíců od data 
převedení dotace příjemci dotace a běží po dobu lhůty 
vázanosti projektu na účel. Podrobný výklad v příloze č. 8 
Pravidel.
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Další podmínky

Podmínky pro záměr b)

 V případě využití části objektu, který je předmětem 
projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel 
opatření/záměru, postupuje žadatel podle přílohy č. 14 
Pravidel. Pokud se projekt týká novostavby, musí více než 
50 % stavby sloužit účelu/cíli záměru.

 Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu 
Dohody, pro velké podniky 5 let od data podání Žádosti o 
proplacení. 

 Příjemce dotace má prokazatelně uspořádány 
vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisejí 
s realizací projektu (u rekonstrukcí a modernizace 
budov se týká pouze vlastní budovy, nikoliv parcel 
pod ní). 

Motivační účinek

 Podpora s motivačním účinkem se považuje, pokud 
žadatel/příjemce dotace před zahájením prací na projektu 
předložil Žádost o dotaci. 

 Podpora poskytnutá velkým podnikům se považuje za 
podporu s motivačním účinkem, pokud vedle splnění 
předchozí podmínky projekt splňuje jedno nebo několik z 
následujících kritérií:
 značné zvětšení velikosti projektu či činnosti v důsledku podpory;

 značné zvětšení rozsahu projektu či činnosti v důsledku podpory;

 značné zvýšení celkové částky vynaložené příjemcem na projekt či činnost v 
důsledku podpory;

 značné zvýšení rychlosti dokončení příslušného projektu či příslušné činnosti;

 nebo že by investiční projekt v daném podporovaném regionu nebyl jako 
takový bez poskytnutí podpory realizován.
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Motivační účinek

Projektem se pro tento účel nerozumí 
pouze výdaje způsobilé ke 

spolufinancování z PRV, ale celý komplex 
činností realizovaných žadatelem za 

účelem dosažení cíle projektu – např. 
představovaný obsahem stavebního 

povolení.

Typ projektů, které plní 

motivační účinek
 stavební povolení obsahuje několik staveb, 

některé jsou již postaveny (příp. i 
zkolaudovány). Tyto stavby jsou však 
nezávislé na stavbě, na kterou má být 
poskytnuta podpora a zároveň jsou plně 
funkční i bez výstavby objektu, na který je 
požadována dotace.
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Typy projektů, které neplní 

motivační účinek

 projekt je ve fázi hrubé stavby a žadatel žádá na 
dokončení + vybavení

 stavba je zrealizována, žadatel žádá pouze o vybavení

 stavební povolení obsahuje několik souvisejících 
staveb, některé jsou již postaveny (příp. i 
zkolaudovány) a žadatel žádá na ostatní stavby (v 
případě, že tyto stavby spolu tvoří funkční celek a 
jsou na sobě závislé)

 žadatel začal některé stavební práce realizovat již 
před podáním žádosti o dotaci – i pokud by na ně 
nepožadoval dotaci, je celý projekt nezpůsobilý

Přílohy k Žádosti - změny

Prosté kopie 

 stavební povolení,ohlášení stavby nebo jiné 
opatření stavebního úřadu, na jehož základě 
lze projekt/část projektu realizovat

 kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas 
nebo jiný doklad vydaný stavebním úřadem, 
na jehož základě je objekt užíván

 znalecký posudek 

 v záměru a) aktuální mapa v odpovídajícím 
měřítku s vyznačením vytvářené trasy nebo 
stezky
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Přílohy k Žádosti - změny

Prosté kopie 

 V záměru b) Doklad o schválení a registraci 
nebo Doklad o registraci vydaný podle 
ustanovení § 49, zákona č. 166/1999 Sb.

 Účetní/daňové doklady související s realizací 
projektu (faktury, paragony) 

 Kupní smlouva v případě nákupu

 Leasingová smlouva vč. splátkového 
kalendáře a doklady o úhradě splátek 

Preferenční kritéria – změny 

Oba záměry:
 Zaslání Žádosti o dotaci v elektronické podobě přes 

portál Farmáře:
→ snížení hodnocení z 5 na 3 body

Záměr b):

Zrušená kritéria: 

 Projekt využívá a obnovuje existující stavbu/stavby

 Kritérium zvýhodňující 50% ekology
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Preferenční kritéria – změny

Záměr b):

Upravená kritéria:

 Kritérium zvýhodňující ekologické zemědělce:

→ povinnost hospodařit min. na 5 ha 
zemědělské půdy a současně neprovozovat 
konvenční zemědělskou výrobu

 Kritérium zvýhodňující komplexní projekty: 

→ „Předmětem nebo součástí projektu je 
ubytovací zařízení, hromadné stravovací zařízení 
a půjčovna sportovních potřeb“

Preferenční kritéria – změny

Záměr b):

Upravená kritéria:

 Kritérium zvýhodňující projekty, při kterých 
nedošlo k vyjmutí parcel/pozemků dotčených 
stavbou ze zemědělského půdního fondu:

→ zvýšení hodnocení z 5 na 10 bodů
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Maximální hodnoty Výdajů, 

ze který je stanovena dotace – změny

Záměr b):

V kódu 008 nákup a výsadba doprovodné 
zeleně v souvislosti s projektem, 

→ limit 5 % z výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace 

Upozornění žadatelů na 

nejčastější chyby

 Správné určení, zda projekt splňuje motivační účinek 

 Způsobilým výdajem je pouze ubytovací zařízení (ve 
smyslu § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území) – nikoli rodinné domy či 
stavby pro rodinnou rekreaci. Pokud je rekonstruován 
objekt, ke kterému se nedochovala kolaudace a nepodléhá 
SP či ohlášení, je nutné vyjádření SÚ k účelu stavby, 
souhlas se změnou v užívání stavby, apod.

 Výdaje jsou způsobilé až po zaregistrování Žádosti o 
dotaci. Výdaje typu projektová dokumentace ke 
stavebnímu řízení, které nutně musely vzniknout před 
podáním Žádosti o dotaci, nejsou způsobilé pro 
spolufinancování.
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Upozornění žadatelů na 

nejčastější chyby

 Správné určení velikostní kategorii podniku (pozor na 
partnerské vztahy a propojenost s jinými podniky). Velikost 
podniku přímo souvisí s max. možnou mírou dotace a 
s přijatelností či nepřijatelností žadatele  nesprávné zařazení 

(resp. zařazení do nižší velikostní kategorie) znamená ukončení 
administrace žádosti. 

 Závaznost podmínek, za které byl žadatel obodován v rámci 
preferenčních kritérií (nedodržení 100 % sankce) – zejména 

pozor na pracovní místa, ekologické zemědělství, prodej ze 
dvora...

Stav implementace k 31. 3. 2011

 v letech 2007 – 2010 proběhla 4. kola příjmu 
žádostí

Počet zaregistrovaných projektů 1 046

Částka za zaregistrované projekty 2,8 mil. Kč

Počet schválených žádostí 431

Částka za schválené projekty 1,2 mil. Kč

Počet podaných žádostí o proplacení 206

Částka za podané žádosti o proplacení 445 mil. Kč

Počet proplacených projektů 181

Proplaceno 375 mil. Kč
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Děkuji za pozornost!

Ing. Barbora Lindová

Odbor řídící orgán PRV

Ministerstvo zemědělství

tel.: 221 812 655

e-mail: barbora.lindova@mze.cz


