
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OPPIK NEMOVITOSTI – Cestovní ruch 

 
Cílem programu je modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a 
areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb v cestovním ruchu.  

 

Alokace výzvy: 600 mil. Kč 

Příjem žádostí: 16. 9. 2019 – 31. 3. 2020 
Příjem žádostí o podporu bude uzavřen při dosažení hranice 1,2 mld. Kč v podaných žádostech, 

ale ne dříve než 14 dnů po zahájení příjmu žádostí o podporu. 

Výše dotace v %: 45 / 35 % (malý / střední podnik) 

Výše dotace v Kč: 1 – 100 mil. Kč 

Doba realizace: nejdéle do 31. 3. 2023 

 

Podporované aktivity: 

• Rekonstrukce objektu a související infrastruktury 

Způsobilé výdaje: 

• Náklady na úpravu pozemků. 

• Náklady na rekonstrukci či modernizaci stavby, inženýrské sítě, komunikace, technické 
zařízení budov (např. vzduchotechnika, vytápění, ohřev vody, retenční nádrž atd.) 

• Náklady na technologické vybavení – max. do výše 30 % z ceny stavebních prací (např. 
vybavení kuchyní, wellness, bowlingová dráha apod.). 

• Vybrané neinvestiční náklady – např. studie, projektová a inženýrská činnost.  
 
Cílová skupina: 
Podnikatelský subjekt z kategorie malý a střední podnik (do 250 zaměstnanců), který prokáže 
vlastnická nebo jiná (smlouva o budoucí smlouvě kupní) práva k nemovitosti. 
Odvětvové vymezení činnosti podniku je podporované v rámci programu (dle CZ-NACE). 
 
Podmínky programu: 

• Zrekonstruovaný objekt musí dosahovat po realizaci velikost podlahové plochy min. 250 m2. 

• Maximální výše způsobilých výdajů je 9 000 Kč/1m3 obestavěného prostoru. 

• Projekt musí vést ke zvýšení počtu zaměstnanců v provozovně (místě realizace) a zároveň v 
celém podniku. Pracovní místa vytvořená investicí v podpořené provozovně musí ode dne 
svého prvního obsazení zůstat v dotyčné oblasti zachována po dobu alespoň 3 let. 

• Povinnost vytvoření 1 pracovního místa na 10.000.000 Kč způsobilých výdajů. 

• Není podpořeno vybudování golfových hřišť, samostatných aquaparků či koupališť. 
Podporovány nebudou developerské projekty, ani nová výstavba na „zelené louce. 

• Náklady na technologie pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie (dimenzované 
maximálně pro vlastní spotřebu v rámci objektu/areálu), mohou tvořit maximálně 10 % z 
hodnoty rozpočtové položky „stavební práce“. 

• Podporováno nebude pořízení mobilních dopravních prostředků (vozidla, rolby, sněžné skútry 
atd.), audiovizuálního vybavení místností, vnitřního mobiliáře, sněžných děl apod. Venkovní 
prvky pak musí být vždy pevně spojeny se zemí a nesmí být mobilní. 

• Projekt musí být realizován pouze na území ČR na úrovni 57 obcí vymezených výzvou. 

• Do projektu je možné zařadit mezi způsobilé výdaje projektu náklady na navýšení původní 
podlahové plochy a kubatury o maximálně 200 % původního stavu objektu. 

• Hodnotí se finanční zdraví - rating nesmí být nižší než 5 bodů. 

• U projektů s celkovými výdaji nad 5 mil. Kč se zpracovává finanční analýza projektu. U 
projektů s rozpočtem nad 100 mil. Kč se provádí celková ekonomická analýza. 

• Příjemce dotace je povinen zachovat investici po dobu nejméně 5 let od ukončení projektu. 



 

 

 

 

 

 

 

• Příjemce dotace musí po celou dobu realizace projektu a po dobu 5 let od data ukončení 
realizace projektu používat majetek pořízený s účastí dotace, který má ve svém vlastnictví, k 
podporovaným ekonomickým činnostem. 

• V rámci žádosti o dotaci se dokládá cena obvyklá nemovitosti doložená znaleckým posudkem. 
Výdaje vynaložené na rekonstrukci objektu musí být vyšší než obvyklá cena tohoto objektu 
před rekonstrukcí stanovená ve znaleckém posudku. 

• Všechny nemovitosti v rámci projektu musí být zaregistrovány v Národní databázi brownfields 
(do kategorie brownfield nebo nemovitost k rekonstrukci). 

 
Důležité pojmy: 
Nemovitost k rekonstrukci – nemovitost, která není dostatečně efektivně využívaná. Ze stavebního 

hlediska zanedbaná a zastaralá, nelze ji efektivně plnohodnotně využívat, aniž by proběhl proces její 

regenerace či modernizace. Důvodem rekonstrukce nesmí být výhradně stávající nevyhovující 

dispoziční řešení. 

Brownfield – nemovitost, která není využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná, nelze ji 
efektivně využívat, aniž by proběhl proces její celkové regenerace, a vzniká jako pozůstatek 
průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. 
 


