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NÁRODNÍ  PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU  

CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM 

 

Žádost o dotaci 
Cestování dostupné všem Podprogram 

117D71300 
 

1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
ROK: 
(první rok, na který je 
žádána dotace) 

2011                                                                                  Pořadové číslo:  

NÁZEV AKCE:  

MÍSTO REALIZACE 
AKCE:  

OKRES:  
KRAJ:  
ÚDAJE O ŽADATELI: 
Název žadatele: 
    název:    
    právní forma:   
    IČ:   
Sídlo žadatele:  
    ulice:  
    číslo popisné/orient.:   
    obec, část obce:   
    okres:  
    PSČ:  
Kontaktní údaje žadatele: 
    telefon:  
    fax:  
    e-mail:  
    www:  
Bankovní spojení: 
    číslo účtu:                

    banka, kód banky:     
Statutární zástupce:             
   příjmení, jméno, titul:  
   adresa:  
   telefon:  
   mobil:  
   fax:  
   e-mail:  
Kontaktní osoba:  
   příjmení, jméno, titul:  
   adresa:  
   telefon:  
   mobil:  
   fax:  
   e-mail:  
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2.SPECIFICKÉ ÚDAJE: 
Stručná charakteristika akce (charakteristika a cíle akce):  

Náklady akce celkem:  
(v Kč na dvě desetinná místa)  

 Z toho investice:  
 (v Kč na dvě desetinná místa)  

 Z toho neinvestice: 
 (v Kč na dvě desetinná místa)  

Vlastní zdroje: 
(v Kč na dvě desetinná místa)  

Požadovaná dotace: 
(v Kč na dvě desetinná místa)  

 
3.TERMÍNY PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE (dd.mm.rrrr): 
Název etapy Zahájení Dokončení 
Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem   
Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce 
(projektu) 

  

      
4.ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVÉ PARAMETRY: 
Název parametru  Měrná jednotka Hodnota parametru 
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5.NEINVESTIČNÍ BILANCE POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE 
 

v Kč na dvě desetinná místa Aktuální 
2011 

Plán 
2012 

Hodnota ukazatele 
CELKEM Kód řádku Druhové členění 

5050 Náklady na nákup materiálu (bez dlouhodobého hmotného 
majetku) 

0.00 0.00 0.00 

505s Náklady na materiál, vodu a energie 0.00 0.00 0.00 
5078 Náklady na služby ostatní výše neuvedené 0.00 0.00 0.00 
507s Náklady na nákup služeb 0.00 0.00 0.00 
5099 Jiné náklady stavební a technologické části staveb 0.00 0.00 0.00 
509s Náklady budov a staveb 0.00 0.00 0.00 
5110 Náklady pořízení dopravních prostředků 0.00 0.00 0.00 
5111 Náklady obnovy dopravních prostředků 0.00 0.00 0.00 
5119 Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář 0.00 0.00 0.00 
511s Náklady na stroje, zařízení a inventář 0.00 0.00 0.00 
5130 Náklady pořízení programového vybavení 0.00 0.00 0.00 
5139 Jiné náklady na nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 
513s Náklady na nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 
54ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0.00 0.00 0.00 
5570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 0.00 0.00 0.00 
557s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0.00 0.00 0.00 
5679 Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka programu 0.00 0.00 0.00 
567s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 0.00 0.00 0.00 
59zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0.00 0.00 0.00 
      

6.INVESTIČNÍ BILANCE POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE 
 

v Kč na dvě desetinná místa Aktuální 
2011 

Plán 
2012 

Hodnota ukazatele 
CELKEM Kód řádku Druhové členění 

6099 Jiné náklady stavební a technologické části staveb 0.00 0.00 0.00 
609s Náklady budov a staveb 0.00 0.00 0.00 
6110 Náklady pořízení dopravních prostředků 0.00 0.00 0.00 
6111 Náklady obnovy dopravních prostředků 0.00 0.00 0.00 
6119 Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář 0.00 0.00 0.00 
611s Náklady na stroje, zařízení a inventář 0.00 0.00 0.00 
6130 Náklady pořízení programového vybavení 0.00 0.00 0.00 
6139 Jiné náklady na nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 
613s Náklady na nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 
64ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0.00 0.00 0.00 
6570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 0.00 0.00 0.00 
657s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0.00 0.00 0.00 
6679 Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka programu 0.00 0.00 0.00 
667s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 0.00 0.00 0.00 
69zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0.00 0.00 0.00 
      

 

Vypracoval:  Telefon:  
Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele: 

 

 

Schválil:  Dne:  
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NÁRODNÍ  PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU  

PŘÍLOHA Č. I. K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE  
CESTOVÁNÍ  DOSTUPNÉ  VŠEM   

Čestné prohlášení žadatele 
Název subjektu / jméno fyzické osoby  

IČ   

Název akce  

Žadatel o poskytnutí dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu na výše uvedenou akci 
čestně prohlašuje, že: 

1. Má ke dni podpisu tohoto čestného prohlášení vypořádány všechny závazky vůči státnímu 
rozpočtu, státním fondům, zdravotním pojišťovnám. Za závazky vůči státnímu rozpočtu se 
považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení a Celní správě. Za státní 
fondy se považují Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond dopravní 
infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení. Posečkání státního rozpočtu, zdravotních pojišťoven 
nebo státního fondu s úhradou dlužních závazků vůči státu nebo jinou dohodu o úhradě dlužných 
částek vůči těmto institucím nelze považovat za vypořádání závazků vůči státnímu rozpočtu  
a státním fondům. 

2. Údaje, které jsou uvedeny ve formuláři Žádosti o dotaci a v povinných přílohách, jsou pravdivé. 

3. Na majetek žadatele není vyhlášeno insolvenční řízení. Proti majetku žadatele není veden výkon 
rozhodnutí, ani není v úpadku. 

4. Proti statutárním zástupcům žadatele není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a ani nebyli 
odsouzeni pro trestní čin, jehož skutková podstata by souvisela s předmětem podnikání nebo pro 
trestní čin hospodářský nebo trestní čin proti majetku.  

5. Na výše uvedenou akci není čerpána dotace z jiného celorepublikového nebo krajského programu 
(fondu) ani z programů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie. 

6. Má zajištěny vlastní finanční prostředky na spolufinancování akce a to nejméně ve stejné výši, 
jakou činí požadovaná dotace. 

7. V případě poskytnutí dotace bude postupováno dle závazných Zásad pro žadatele v rámci 
příslušného podprogramu a Podmínek čerpání dotace ze státního rozpočtu v rámci Národního 
programu podpory cestovního ruchu.  

8. Je / není1 plátcem DPH. 

9. Je / není2 drobný, malý a střední podnikatel dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008. 

10. Při realizaci akce bude postupováno v souladu s příslušnými zákony a obecně závaznými  
předpisy. 

11. Bude realizovat akci v souladu s doklady předloženými se Žádostí o poskytnutí dotace a ostatní 
zaslanou dokumentací. 

 
V   dne  
 
 
 
……………………………..             ……….………........................ 
    jméno, příjmení3, titul        otisk razítka, podpis  
 
 
 
                                                        
1 Nehodící se škrtněte. 
2 Nehodící se škrtněte 
3 Statutární zástupce žadatele 
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NÁRODNÍ  PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU  
PŘÍLOHA Č. II. K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE           

CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM   

 

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)1 

Název subjektu / jméno fyzické osoby  

IČ   

Sídlo / adresa  
 

Obdržené podpory de minimis 

Prohlašuji, že výše uvedený subjekt ke dni podpisu tohoto prohlášení v rozhodném období  
(tj. v současném a dvou předcházejících účetních obdobích2) 

§ neobdržel žádné podpory malého rozsahu (de minimis),  
§ obdržel následující podpory malého rozsahu (de minimis): * 
 

Podpora 
poskytnutá dle 

nařízení Komise 
(ES) č. 

Datum 
poskytnutí 
podpory  

de minimis 

Poskytovatel 
podpory 

Výše obdržené 
podpory v Kč 

Výše obdržené 
podpory v €3 

     
     
     
     
 
 
Účetní období  

Účetní období používaná výše uvedeným subjektem 

§ jsou shodná s kalendářními roky (tedy vždy 1. 1. – 31. 12. příslušného roku), 
§ nejsou shodná s kalendářními roky, a jsou následující: * 

 
 Od Do 
Současné účetní období   
Předcházející účetní období   
Předcházející účetní období 2   
 
 
 
 
                                                        
1 Podpory poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na 
podporu de minimis; nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na 
podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů; nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 
2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004. 
 
2 V souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je účetní období definováno jako 
nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je hospodářským 
rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden. 
 
3 K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu poskytnutí podpory de minimis. 
 
* Nehodící se škrtněte. 
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NÁRODNÍ  PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU  
PŘÍLOHA Č. II. K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE           

CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM   

 
 
 
 
Působení v silniční dopravě 
 

Jsem – nejsem* subjektem působícím v oblasti silniční dopravy ve smyslu příslušného 
ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1998/2006. 

 
 
Prohlášení ke zpracování osobních údajů  

Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého 

rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 

podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji 

správci4 a zpracovateli 5                                                                                           pro všechny 

údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. 

Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

 

 

 

V   dne  

 

 

 

 

……………………………………………. 
Otisk razítka, podpis oprávněné osoby 

 
 
 

                                                        
 
4 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory  
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. 
 
5 Zpracovatelem je poskytovatel veřejné podpory ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. 

              Ministerstvu pro místní rozvoj                                                                               


