Dotační titul COVID – Ubytování
(Hromadné ubytovací zařízení - HUZ)
Kdo může žádat ?

a) Fyzická či právnická osoba, která provozuje hromadné ubytovací zařízení (tj.
zařízení s minimálně 5 samostatnými ubytovacími jednotkami, tj. pokoji a 10 a
více lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu).
Oprávnění žadatelé dle bodu a) musí dále splňovat mimo jiné následující podmínky
• Plní nebo se zaváže plnit povinnost zpravodajské jednotky v souladu s § 2 odst. i
a j zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě v platném znění, respektive
dle vyhlášky č. 293/2019 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2020
nebo vyhlášky č. 466/2020 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2021.
• Žadatel neukončí během tří měsíců od poskytnutí dotace, tj. ode dne vydání
právního aktu (Rozhodnutí o poskytnutí dotace), stávající podnikatelské aktivity,
na jejichž základě poskytuje ubytovací služby, respektive trvale neuzavře
provozovnu, na níž čerpal dotaci v rámci dotačního titulu COVID-Ubytování II.
• Žadatel čestně prohlásí, že v důsledku přijatých krizových opatření v souvislosti s
pandemií onemocnění COVID-19 mu bylo omezeno či zakázáno poskytování
služeb v rozhodném období 22. 10. 2020 – 22. 1. 2021 a tato omezení daná
příslušnými usneseními vlády po celou dobu jejich platnosti dodržoval.
Další podmínky pro způsobilost žadatele jsou uvedeny v kapitole č. 7. Výzvy k podávání
žádostí.

O kolik může žádat a
jak se dotace
vypočítává ?

Dotace se vypočítává dle tohoto vzorce: Počet pokojů x sazba v Kč dle typu
ubytovacího zařízení x počet dní po kterých nebylo v ubytovacím zařízení možno
nikoho ubytovat.
Vysvětlení jednotlivých položek součinu je následující:
a) Počet pokojů = počet samostatných ubytovacích jednotek sloužící pro účely
cestovního ruchu
b) Sazba v Kč dle typu ubytovacího zařízení: Pro každý typ je jiná sazba.
Přehledná tabulka těchto sazeb je uvedena ve Výzvě na str. 6. Například pro
penzion je sazba 200,- Kč
c) Počet dní po které nebylo možno v zařízení nikoho ubytovat: Zde se
výpočet počtu dní liší podle toho, kdy bylo ubytovací zařízení uvedeno do
provozu. Existují dvě možnosti, ale v každém případě je maximální počet dní
stanovených poskytovatelem 78 (období od 22.10.2020 do 22.1.2021 vyjma
období od 3.12. do 17.12.2020).
• Pro ubytovací zařízení, které zahájilo provoz kdykoliv před 31.12.2019 platí
následující. Na max. počet dní 78 dosáhne ubytovatel, který může prokázat
(např. knihou ubytovaných), že se v jeho zařízení v období od 22. 10. 2019
do 22.1.2020 v každém ze čtyř příslušných měsíců ubytoval alespoň jeden
host v rámci cestovního ruchu. Pokud toto nemůže pro některý měsíc
prokázat, tak se mu počet dnů v tomto měsíci odčítá z maximální hodnoty
78.
• Pro ubytovací zařízení, které zahájilo provoz po 31.12.2019, ale před
1.10.2020 se hodnota 78 snižuje podle hodnoty průměrné obsazenosti
ubytovacích zařízení v Jihočeském kraji. Ta je následující: říjen 2019 =
45,1%
listopad 2019 = 38,2%; prosinec 2019 = 30,7%; leden 2021 = 28,9%. Ve
výsledku se tak hodnota 78 zkrátí na 27,24 dní
Od výsledného součinu se musí ještě odečíst případný kompenzační bonus (za dny
rozhodného období, za které je požadována dotace, dle zák. č. 461/2020)
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Příklad: Penzion s 10 pokoji, který zahájil provoz před 31.12.2019, a který v období
od 22.10.2020 do 22.1.2021 vyjma období od 3.12. do 17.12.2020 nikoho
neubytovával (tj. ani lidi na služební cestě). Naopak v období říjen 2019 až leden
2020 měl v každém měsíci alespoň jednoho hosta bude mít výpočet následující:
10 x 200 x 78 = 156 000,- Kč. V případě, že pobíral kompenzační bonus 500
Kč/den tak se mu dotace sníží o 39 000,- na částku 117 000,-Kč.

Kde najít a vyplnit žádost
a jak jí podat ?

Jaké přílohy se musí
dodat ?

Jaké jsou termíny ?

Žadatel založí a vyplní žádost na stránce https://zadosti.sfpi.cz/
Vyplněná žádost může být podána některým z níže uvedených způsobů:
a) datovou schránkou
b) poštou
Podrobně je způsob vyplnění a podání žádosti popsán v kapitole č. 12. Výzvy
k podávání žádostí
Kromě vyplněné žádosti musí žadatel dodat ještě tyto přílohy
• Kopie (scan) platného certifikátu hromadného ubytovacího zařízení zařazujícího
do kategorie a třídy. Pokud tento certifikát nemá k dispozici, pak žadatel zařadí
ubytovací zařízení do kategorie a třídy dle příslušné metodiky organizace, která
certifikaci provádí a pravdivost údajů stvrdí čestným prohlášením. K žádosti tak
přiloží toto čestné prohlášení.
Plná moc v případě, že za žadatele bude jednat osoba, jež není statutárním
zástupcem žadatele.
Žádost se musí podat nejpozději do 31.3.2021

Jaká jsou rizika ?

• Všechny informace, které žadatel potvrdí formou čestného prohlášení mohou být
v průběhu kontrol o využití dotace ověřovány.
• Při kontrole oprávněnosti pro získání dotace může být kontrolována kniha
ubytovaných a účetní doklady. Z nich by mělo být patrné, že žadatel splnil
podmínky v případě ubytování v období říjen 2019 až leden 2020 a pochopitelně i
v období od 22. října 2020 do 22. ledna 2021.
Tento dvoustránkový souhrn je prvotním orientačním materiálem, který
obsahuje ty nejdůležitější informace. V žádném případě však nenahrazuje
všechny informace uvedené ve Výzvě pro předkládání žádostí. Žadatel by se
s tímto 10 stránkovým dokumentem měl před podáním žádosti podrobně
seznámit.

Odkaz na podrobná
pravidla dotace, včetně
formulářů pro jednotlivé
přílohy žádosti.

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-huz
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