Dotační titul COVID – Ubytování
(Individuální ubytovací zařízení – IUZ)
Kdo může žádat ?

a) Fyzická či právnická osoba, která provozuje individuální ubytovací zařízení (tj. Za
IUZ je považováno ubytovací zařízení, které disponuje 5 a více pokoji a max. 9
stálými lůžky nebo které disponuje 4 a méně pokoji a neomezeným počtem stálých
lůžek. Za IUZ nemohou být považovány byty v bytových domech, které jsou
kolaudovány k plnění bytových potřeb).
Oprávnění žadatelé dle bodu a) musí dále splňovat mimo jiné následující podmínky
• 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.
• Žadatel musí zdaňovat příjem v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z
příjmů (v platném znění) z provozu IUZ jako příjem ze samostatné činnosti, resp.
jako příjem z živnostenského podnikání (FO nebo PO).
• Žadatel musí být přihlášen k platbě místního poplatku z pobytu a poplatek z pobytu
odvádět (pouze v případě, že obec poplatek z pobytu vybírá).
• Žadatel musí zahájit provoz ubytovacích služeb v IUZ nejpozději k 1. 10. 2020
(zapsání provozovny v živnostenském rejstříku).

O kolik může žádat a
jak se dotace
vypočítává ?

Další podmínky pro způsobilost žadatele jsou uvedeny v kapitole č. 7. Výzvy
k podávání žádostí.
Dotace se vypočítává dle tohoto vzorce: Počet pokojů x sazba v Kč (200 Kč. Nebo 100
Kč) 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 se liší podle toho, kdy ubytovací zařízení zahájilo činnost. V případě,
že žadatel je schopen prokázat, že poskytoval ubytovací služby v měsících roku
2019 (popřípadě 2018) odpovídajících rozhodnému období (říjen, listopad,
prosinec 2019, leden 2020 nebo analogicky za říjen-prosinec 2018 / leden 2019) je
sazba 200,- Kč. V případě, že ubytovací zařízení zahájilo provoz v období od
1.1.2020 do 1.10.2020 je sazba 100,- Kč.
c) Počet dní, po které nebylo možno v zařízení nikoho ubytovat: Maximální počet
dní stanovených poskytovatelem je 78 (rozhodné 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. Druhou
skutečností, která může snížit počet dní nároku je to, když v rozhodném období
ubytovával osoby např. na služební cestě.
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• Pro ubytovací zařízení, které zahájilo provoz po 31.12.2019, ale před
1.10.2020 se hodnota 78 snižuje jen v tom případě, když v rozhodném období
ubytovával osoby např. na služební cestě.
Od výsledného součinu se musí ještě odečíst případný kompenzační bonus (za dny
rozhodného období, za které je požadována dotace, dle zák. č. 461/2020)
Příklad: Penzion s 4 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:
4 x 200 x 78 = 62 400,- Kč. V případě, že pobíral kompenzační bonus 500 Kč/den tak
se mu dotace sníží o 39 000,- na částku 23 400,-Kč.

Kde najít a vyplnit
žádost a jak jí podat ?

Jaké přílohy se musí
dodat ?
Jaké jsou termíny ?

Jaká jsou rizika ?

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
• Plná moc v případě, že za žadatele bude jednat osoba, jež není statutárním
zástupcem žadatele.
Žádost se musí podat nejpozději do 31.3.2021
• 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 8 stránkovým
dokumentem měl před podáním žádosti podrobně seznámit.

Odkaz na podrobná
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-iuz
pravidla dotace, včetně
formulářů pro
jednotlivé přílohy
žádosti.
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