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NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH 

Přehled oprávněných příjemců 

 

 Samosprávné celky  

o obce (dle zákona č. 158/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)) vyjma statutárních měst 
a městských částí,  

o kraj, respektive krajské oddělení cestovního ruchu (kraj dle zákona o č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení)),  

o příspěvkové organizace samosprávních celků, organizace zřízené / založené 
samosprávními celky (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů).  

 Mikroregiony / DSO spravující destinaci přesahující administrativní hranice kraje 

o mikroregion / dobrovolný svazek obcí vzniklý na základě zákona č. 158/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), § 49 Dobrovolný svazek obcí.  

 Destinační společnosti na úrovni krajů 

o Krajská DS = subjekt zřízený za účelem realizace marketingových aktivit a propagace 
kraje. 

o Krajská DS pokrývá celé území kraje. 
o Jedním ze zakladatelů / zřizovatelů je kraj. 
o Je registrovaná / certifikovaná na MMR. 

 Oblastní destinační společnosti spravující destinaci překračující hranice územních 
samosprávních celků 

o Území destinace zasahuje min. na území dvou krajů. 
o Destinační společnost je subjekt zřízený za účelem realizace marketingových aktivit 

a propagace daného území. 
o Destinační společnost se musí registrovat a po zahájení certifikace certifikovat na MMR. 

 Lokální a oblastní destinační společnosti 

o Lokální a oblastní DS = subjekt zřízený za účelem realizace marketingových aktivit 
a propagace destinace. 

o DS pokrývá vymezené území (ucelená geograficky / historicky / kulturně případně jiným 
způsobem specificky vymezená oblast). (Destinace představuje velikostí menší územní 
celek než kraj, v některých případech území destinace přesahuje administrativní hranice 
kraje.). 

o Lokální a oblastní DS je registrovaná / certifikovaná na MMR. 

 Geoparky 

o Subjekt spravující území s geoturistickým potenciálem, respektive subjekt provozující 
geopark. 

o Subjekt, který je kandidátským geoparkem (území, u nichž Rada národních geoparků 
uznala jejich geoturistický potenciál, ale ještě neobdržely certifikát "Národní geopark"), 
nebo subjekt, který je držitelem certifikátu Národní geopark, Evropský geopark, Globální 
geopark UNESCO působící na území ČR. 

o Provozovatel geoparku spolupracuje s Radou národních geoparků (člen, případně 
přidružený člen). 

 NNO provozující atraktivity cestovního ruchu 

o Subjekt provozující atraktivity, nebo aktivity, respektive služby v oblasti cestovního ruchu 
přístupné návštěvníkům. 

o Činnost v oblasti cestovního ruchu je uvedena ve statutu, stanovách, nebo jiném 
dokumentu upravujícím právní formu a činnost organizace. 

 TIC 
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o Subjekt poskytující informace o atraktivitách cestovního ruchu, respektive nabídce 
destinace a volnočasových aktivitách pro turisty, návštěvníky i rezidenty. 

o TIC je držitelem certifikátu dle Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR 
vydávané ATIC ČR. 

 
 Podnikatelské subjekty (podnikající FO a PO)  

o Obchodní společnosti podle § 1 odst. 2 (vyjma evropské společnosti a evropské 
hospodářského zájmového sdružení) zákona č.  90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Osobní společnost (k.s., 
v.o.s.) založená za podnikatelským účelem, kapitálová společnost (a.s., s.r.o.). 

o Fyzická osoba provozující živnost dle § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, případně jiného předpisu.  

o Podnikatelský subjekt musí prokázat min. 3letou podnikatelskou činnost, prokázat finanční 
zdraví a další požadavky vyplývající z dokumentu Zásady pro žadatele. 

Přehled právních forem oprávněných příjemců: 

 podnikající fyzická osoba tuzemská, 
 veřejná obchodní společnost, 
 společnost s ručením omezeným, 
 společnost komanditní, 
 akciová společnost, 
 obecně prospěšná společnost, 
 ústav, 
 příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, 
 státní příspěvková organizace ostatní, 
 spolek, 
 zájmové sdružení právnických osob, 
 obec, 
 kraj, 
 dobrovolný svazek obcí, 
 pobočný spolek. 

 
 


