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DOTAČNÍ INFO K 5. 6. 2020 

 

Moravskoslezský kraj 

Program Vstupy do turistických atraktivit zdarma 

 
Oprávnění příjemci: 
Oprávněným příjemcem je subjekt, který provozuje technickou, historickou, kulturní nebo přírodní 
turistickou atraktivitu (hrady, zámky, muzea, galerie, výstavy, návštěvnické okruhy ve výrobních 
závodech, rozhledny, dinoparky, arecheoparky, ZOO, apod.). 

Oprávněný příjemce musí splňovat níže uvedené podmínky: 

➢ V rámci provozované turistické atraktivity vybírá vstupné do budov či na pozemky 
za účelem prohlídky technických, historických, kulturních nebo přírodních zajímavostí ná-
vštěvníky. Nejedná se tedy o služby, za něž se hradí jízdné, půjčovné, nájemné nebo jiné 
obdobné platby, tedy například jízdy dopravními prostředky včetně historických, pronájem 
kol, koloběžek, lodí, jízdu na bobové či jiné dráze, lanovkou, lodí, využití lanového centra, 
herny a obdobných sportovně-rekreačních aktivit. 

➢ Je schopen doložit tržby z prodeje vstupného v provozované turistické atraktivitě za období 
září a říjen roku 2019, popř. alespoň za část tohoto období. Nebyla-li v roce 2019 turistická 
atraktivita v září a říjnu vůbec provozována (např. z důvodu rekonstrukce), musí příjemce 
doložit tržby z prodeje vstupného za září a říjen nejbližšího dřívějšího roku. 

➢ Zaváže se k provozování turistické atraktivity / turistických atraktivit po celé období 
od 1. 9. 2020 do 31. 10. 2020 pro veřejnost zdarma (s výjimkou mimořádných akcí s vyšším 
vstupným – festivaly, koncerty, mimořádné kulturní nebo společenské akce, apod.), 
s otevírací dobou v minimálně stejném rozsahu (počet dní v týdnu, délka otevírací doby) ja-
ko v měsících září a říjen roku 2019; nebyla-li v roce 2019 turistická atraktivita v září a říjnu 
vůbec provozována, bude se vycházet z nejbližšího dřívějšího roku, kdy byla provozována. 
Výjimku mohou tvořit dny, kdy mimořádně nepříznivé klimatické podmínky nebo mimo-
řádná protiepidemiologická opatření dodržet stejný rozsah neumožní. 

➢ Právní forma: právnické osoby, podnikající fyzické osoby. 

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  2. 7. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   12. 7. 2020 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-vstupy-do-turistickych-atraktivit-zdarma-

146900/ 
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