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Zdroje financování podpory - Národní dotační tituly 

 Státní program podpory CR (2004 – 2007) 

 Podprogram zaměřený na doprovodnou infrastrukturu pro sportovně-rekreační aktivity 

 Podporované aktivity se zaměřením na horské oblasti (zimní i letní sezóna): 

 technického zasněžování; úprava sjezdových a běžeckých tratí; pořízení odbavovacího systému; 

rekonstrukce a vybudování lyžařských vleků, večerního osvětlení lyžařských tratí; 

 vybudování infrastruktury pro adrenalinové sporty (např. lanové centrum pro výcvik horolezectví); 

 rekonstrukce a vybudování veřejného WC u sportovně-rekreačního zařízení; 

 Příklad podpořených projektů: 

 Pořízení rolby na úpravu tratí, pořízení zasněžovací technologie pro lyžařský areál 

 Národní program podpory CR (2010 – 2015) 

 Podporované aktivity: 

 Tvorba produktů CR (2010) 

 Zpřístupnění atraktivit CR a rekonstrukce / vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a 

hygienické zázemí (2011-2015) 

 Příklady podpořených projektů: 

 Rozšíření naučných stezek ve Špindlerově Mlýně 

 Lipno bez bariér 

 Rekonstrukce odpočívadla horní stanice kabinové lanové dráhy Černá hora – Jánské lázně 

 Státní dotační politika NNO 

 Financování osobních, provozních a materiálových nákladů 

Podpora rozvoje horských oblastí 



- Zdroje EU (2007 – 2014) 

 Rozvoj infrastruktury převážně ROPy, doplňkově PRV 

 Marketingové aktivity ROPy, IOP, Cíl 3 – OP přeshraniční spolupráce,  

 Vzdělávání OPLZZ 

 Příklad podpořeného projektu: 

 rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku – podpora z EU 285 mil. Kč. 

V roce 2007 – 2015 bylo na podporu CR realizováno více než 6,7 tis. projektů o celkové dotaci ve 

výši 54 mld. Kč. 

- Podpora konkurenceschopnosti je cílená na celé území ČR, nejen na horské oblasti. 

- Horské oblasti disponují významným potenciálem rozvoje CR – příležitosti pro realizaci 

investičních projektů (podrobněji mapa podpory – podpora stažena do středisek cestovního ruchu 

s významným zastoupením horských středisek). 

- Projekty zaměřeny na odstranění sezónnosti horských oblastí a rozprostření návštěvnosti do 

celého roku. 

- Mezi lety 2000 – 2013 dotační politika zaměřena na zvyšování konkurenceschopnosti a 

vybudování infrastruktury. Od 2014 + odklon dotační politiky od financování podnikatelské 

činnosti jako takové (netransparentní a nerovné podmínky podnikání). Dotace zaměřena na 

zkvalitnění služeb, služby zaměřené pro širokou veřejnost, podporu neziskových služeb a 

diverzifikaci činnosti. 
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Rozložení podpory CR v roce 2007 - 2015 



Národní program podpory cestovního ruchu 

 Dotační titul s celorepublikovým rozsahem 

 Cíle Programu a podprogramu:  

dosažení růstu podílu CR na prosperitě regionů, vytvoření ekonomických podmínek  

k iniciaci a podpoře aktivit pro rozvoj domácího CR, zachování zaměstnanosti. Podpora 

tvorby nových produktů cestovního ruchu, aktivní začlenění cílových skupin, pro které 

je účast na cestovním ruchu obtížná, do aktivit cestovního ruchu, snížení sezónnosti, 

vytvoření podmínek pro zlepšení infrastruktury cestovního ruchu, zpřístupnění atraktivit. 

 Dotace ze státního rozpočtu max. 50%  

 Veřejná podpora kompatibilní s pravidlem de minimis 

 Příjemci: podnikatelské subjekty, (od r. 2015) obce (vyjma statutárních měst).  

 Projekty v rozsahu 250 tis. – 5 mil. Kč, parkovací domy pro kola až 10 mil. Kč 

 Rok 2015 – Cestování dostupné všem (alokace po navýšení 100 mil. Kč)  

- 1. výzva – předloženo 100 projektů – návrh dotace pro 40 projektů (52,5 mil. Kč) 

- 2. výzva – předpoklad vyhlášení červen 2015! 

 Aktuální informace a dokumenty k výzvám na www.mmr.cz pod hesly: Programy  

a dotace / Podpora cestovního ruchu 

 

 

http://www.mmr.cz/


Statistika podpořených projektů (členěno dle 

krajů ČR) v rámci NPPCR v letech 2010-2014 

  KRAJ 
Počet podpořených 

projektů  
Výše přiznané dotace  

(v mil. Kč, zaokrouhleně) 

1 Jihočeský 30 43,463 

2 Středočeský 18 31,613 

3 Praha 16 31,338 

4 Královéhradecký 15 26,495 

5 Plzeňský 10 20,780 

6 Zlínský 15 18,537 

7 Moravskoslezský 12 18,298 

8 Liberecký 10 18,264 

9 Jihomoravský 13 17,249 

10 Karlovarský 7 14,741 

11 Vysočina 11 12,948 

12 Olomoucký 7 12,532 

13 Pardubický 11 10,616 

14 Ústecký 4 4,391 

  ČR 179 281,265 



Národní program podpory CR 2016+ 
 Oprávnění žadatelé / podporované aktivity: 

 Podnikatelské subjekty    investiční aktivity 

 Samosprávné subjekty    investiční aktivity 

 Destinační společnosti (samosprávné subjekty)  marketingové aktivity 

 Cílení výzev na podporu specifických akcí a příjemců. Možnost financování opatření 

uvedených ve strategických dokumentech. 

 Cílové skupiny: 

 Rezidenti (rezidenti z daného regionu i návštěvníci z ČR v rámci DCR); 

 Zahraniční návštěvníci z okolních regionů; 

 děti (do 15 let), rodiny s dětmi; 

 zdravotně handicapovaní – s handicapem mobility, se senzorickým handicapem (se ztrátou 

nebo omezením zraku a sluchu), s mentálním handicapem, lidé s jiným typem handicapu (s 

alergiemi, diabetem, respiračními problémy apod.);  

 senioři (osoby starší 60 let). 

 Dotace ze státního rozpočtu max. 50%, min. 50 % vlastní spolufinancování. 

 Veřejná podpora kompatibilní s pravidlem de minimis. 

 Max. 2 leté projekty (čerpání dotace v roce poskytnutí, v druhém roce realizace projektu z 

vlastních zdrojů). 

 Dotace motivační / výběrová – u marketingu např. dodržení jednotného vizuálního stylu, plnění 

turistických portálů, informace o návštěvnosti regionů, atd. 

 



Aktivity MMR na podporu horských středisek 
 Podpora kvality služeb 

 Spolupráce s ALD při realizaci projektu Národní systém kvality služeb v cestovním ruchu (IOP)  

 Z projektu bylo podpořeno vytvoření nové Klasifikace lyžařských středisek 

 Na přelomu června / července dojde k plošné klasifikaci lyžařských středisek 

 V rámci ČSKS bylo proškoleno 22 středisek zimních sportů a 2 střediska jsou certifikovány 

prvním stupněm kvality  

 Podpora propagace horských středisek 

 Spolupráce s agenturou CzT  

 realizace projektu Česko – naše destinace - Natočení spotu na propagaci zimní i letní turistiky 

na českých horách 

 Seriál „Lovci zážitků“ – díl „Na horách (nejlepší zážitky)“ 

 Založení a financování Horské služby ČR, o.p.s. 

 HS založena UV ČR č. 827 ze dne 21. 12. 2004  

 Celkem má HS  67 profesionálních záchranářů, 42 sezónních záchranářů, 409 dobrovolných 

členů, 39 čekatelů, 25 lékařů HS členů, 23 spolupracujících lékařů, 5 administrativních 

pracovníků.  

 HS je financována (cca 80% - 85%) ze státního rozpočtu prostřednictvím MMR. Zbylá část 

finančních prostředků je z vlastních zdrojů HS, grantů a dotací krajů. Výše podpory se od roku 

2005 pohybuje: od 92 mil. – 110 mil. Kč na provoz a na investice průměrně 15 mil. Kč.    

 

 



Aktivity Horské služby 
 Zajišťování bezpečnosti na horách 

 Počet zásahů: v r. 2014 HS obdržela 96 výzev k vyhledávacím akcím; při zásazích členové HS 

najezdili téměř 5,7 tis. km. Z více než 6,5 tis. zásahů bylo přes 1,7 tis. raněných předáno 

k ošetření RZS a ve 149 případech byl užit vrtulník LZS. 

 Realizace projektů 

 IOP 

 S Jetíkem po českých horách 

 České hory 

 Oba projekty zaměřené na propagaci českých horských oblastí a na bezpečné 

poznávání hor, v rámci projektu S Jetíkem po českých horách byla realizovaná 

razítkovací soutěž. Součástí projektu byly vytvořeny mapy se zajímavými tipy na 

výlety po horských oblastech.  

 Příhraniční spolupráce se záchranáři HS 

 

 Výměna zahraničních zkušeností 

 Fond Partnerství Program švýcarsko - české spolupráce  2015 - výměna zkušeností a know-how 

v oblasti komplexního nasazení a koordinace záchranných složek  

 V rámci nového programu INTERREG V - A ČR - Polsko připravuje  HS  Vlajkový česko – polský 

projekt, na zlepšení spolupráce mezi HS ČR a GOPR.   

 



Zahraniční zkušenosti ?  
 Seznámit se s místní úpravou odvětví CR, legislativní úpravou podpory CR, podporou CR ze strany státu, regionů 

a obcí, systémem spolupráce na rozvoji CR 

 Resort Saalbach Hinterglemm Leogang 

 Sdružení 4 společností. Majitelé z regionu. Omezení vstupu nových investorů. 

 Od roku 2000 investování více než 300 mil. EUR (zdroje: navýšení základního jmění, případně bankovní 

úvěry). Zisky reinvestovány do rozvoje, nejsou vypláceny dividendy. 

 Široký rozsah aktivit, např.: vybudování parkoviště, zajištění skibusu, výstavbu a údržbu sjezdových tratí, 

výstavbu a provoz lanovek a vleků, zajištění první pomoci na sjezdových tratí vlastními zaměstnanci, 

marketing a propagaci areálu.  

 Samospráva nezasahuje do rozvoje CR, nejsou poskytovány dotace ani jiná podpora podnikatelským 

subjektům. 

 Téměř 100 % obyvatel závislých na CR. 

 Spolupráce s Tourismusverband Saalbach-Hinterglemm 

 Resort Sexten 

 Sdružení 4 samostatných společností. Majitelé z regionu. 

 Investice do rozvoje areálu z vlastních zdrojů, případně bankovního úvěru.  

 Spolkové ministerstvo dopravy - programu Mobilita – max. 40 % dotace na nově vybudovanou lanovku. 

 Lyžařský areál přispívá na zajištění bezpečnosti na horách – činnost horské služby na sjezdových tratích. 

 Obec nezasahuje do cestovního ruchu, neposkytuje dotace ani úlevy podnikatelům. 

 Téměř 100 % obyvatel závislých na CR. 

 Závěr: 

 Rozvoj cestovního ruchu je primárně v kompetenci obcí, spolků a podnikatelů – přesné rozdělení 

kompetencí jednotlivých subjektů.  

 Stát ani autonomní vlády nezasahují do řízení a organizace cestovního ruchu v regionech. 

 



 

 

Děkuji za Vaši pozornost 

 

Ing. Martina Pavlásková 

ředitelka odboru cestovního ruchu 

tel.: +420 234 154 251 
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