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Výzva  
k předkládání žádostí o poskytnutí dotace pro dotační titul 
COVID–Ubytování II – Hromadná ubytovací zařízení (dále 

jen „HUZ“) 
 

V souladu s usnesením vlády ze dne 18. ledna 2021 č. 50 o změně usnesení vlády ze dne 14. prosince 
2020 č. 1331 a usnesením vlády ze 14. prosince 2020 č. 1331 o podpoře ubytovacích zařízení COVID 
– Ubytování II a o změně usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2020 č. 1184 a usnesením vlády ze dne 
8. 6. 2020 č. 631 o Krizovém akčním plánu cestovního ruchu v České republice 2020 – 2021 a v souladu 
s notifikačním rozhodnutím Evropské komise č. SA.58398 (2020/N), respektive notifikačním 
rozhodnutím Evropské komise č. SA.59705 (2020/N) o prodloužení dotačního titulu.  

 
 
vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k podávání žádostí o dotaci do dotačního titulu 

COVID–Ubytování II - HUZ 
 

Lhůta vyhlášení výzvy začíná dnem 25. 01. 2021 a končí dnem 31. 03. 2021. 

________________________________________________________ 

1. Číslo výzvy 

1.1. 2/2021/COV-Ubytování/HUZ 

2. Věcné zaměření výzvy a účel dotace 

2.1. Podpora odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení 
na území ČR, zasažených důsledky opatření1 souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je 
zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících 
služeb a pracovních míst. 

2.2. Účelem dotace je zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených 
s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. 

3. Alokace výzvy 

3.1. Výše alokace pro tuto výzvu je 3 300 000 000 Kč. 

3.2. Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) si vyhrazuje právo na změnu alokace uvedené 
v předchozím odstavci nebo na zrušení výzvy v případě nedostatku finančních prostředků. 

4. Druh výzvy 

4.1. Průběžná 

5. Harmonogram  

25. ledna – 31. března 2021   Lhůta vyhlášení výzvy 

01. února – 31. března 2021  Příjem žádostí o dotaci 

 

                                                 
1 Opatření na omezení poskytování vybraných služeb (usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1079), platnost 
opatření od 22. 10. 2020 do 2. 12. 2020 (ukončení opatření na omezení poskytování ubytovacích služeb) (usnesení 
vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262), dále od 18. 12. 2020 do 22. 1. 2021 (usnesení vlády ze dne 14. prosince 
2020 č. 1332; usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1374; usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1376, 
usnesení vlády ze dne 7. ledna 2021 č. 12, usnesení vlády ze dne 18. ledna 2021 č. 53). 
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6. Poskytovatel / příjemce žádostí o dotace 

6.1. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj. 

6.2. Příjemcem žádostí o dotace je Státní fond podpory investic. 

7. Oprávněný/způsobilý žadatel o dotaci 

7.1. Oprávněným žadatelem je subjekt, který:  

a) je fyzickou osobou, která byla ke dni 1. října 2020 daňovým: 

a. rezidentem České republiky, nebo 

b. nerezidentem České republiky, který předpokládá, že splní všechny podmínky 
pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle § 35ba odst. 2 zákona 
o daních z příjmů; 

nebo je právnickou osobou, která ke dni 1. října 2020 byla daňovým rezidentem: 

c. České republiky, nebo 

d. jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru; 

b) provozuje2 živnost ubytovací služby nebo hostinskou činnost, nebo jinou činnost umožňující 
poskytovat ubytování3 na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon)4; 

c) provozuje na území České republiky následující kategorie ubytovacích zařízení: 

 hotel, apartmánový hotel, motel, botel, hotel garni, penzion, turistická ubytovna, 
hostel, nebo nestátní lázeňská zařízení (dále jen „NLZ“),   

d) provozuje na území České republiky hromadné/á5 ubytovací zařízení, které/á naplňuje/í 
vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, § 2 písm. c); 

e) provozuje na území České republiky hromadné/á ubytovací zařízení, které/á splňuje/í minimální 
parametry třídy ubytovacího zařízení, dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, zejména dle § 43 a § 44 vyhlášky, příp. parametry předpisů platných v době 
kolaudace ubytovacího zařízení; v případě botelu nemusí hromadné ubytovací zařízení splnit 
podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb.; 

f) má veškeré provozovny ubytovacích služeb, na které se vztahuje žádost o dotaci, označeny 
v souladu s § 17, odst. 8, písm. c) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 
v platném znění; 

g) 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.  

h)  Za oprávněného žadatele se nepovažují organizační složky státu, státní příspěvkové 
organizace, státní fondy, státní podniky a subjekty převážně financované nebo řízené státem. 

  

                                                 
2 Oprávněným žadatelem je také žadatel, který provozovnu nevlastní, ale má ji k užívání např. prostřednictvím 

nájmu či podnájmu. Může se jednat i o majetek ve vlastnictví státu.  
3 Příloha č. 4 bod 55 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) nebo příloha č. 1 

část c zákona č. 455/1991 Sb. 
4 Nebo je právním nástupcem provozovatele dle § 427 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník  
5 Hromadné ubytovací zařízení je zařízení s minimálně 5 samostatnými ubytovacími jednotkami (pokoji 

či apartmány) a zároveň 10 a více lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování 
hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, 
symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod. Pro potřeby dotačního titulu jsou 
jako lůžka započtena pouze stálá lůžka. Apartmán, chata, chalupa, chalet, bungalov, vila sloužící jako ubytovací 
zařízení se počítá jako jedna ubytovací jednotka, a to bez ohledu na počet pokojů (ložnic). Výjimku představuje 
stav, kdy lze jednotlivé pokoje v jeden okamžik pronajímat samostatně různým hostům nebo jejich skupinám. 
Pokoje tedy disponují vlastními uzamykatelnými vstupy. 
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7.2. Oprávněný žadatel o dotaci musí splnit všechny následující podmínky: 

pozn.: splnění níže uvedených podmínek žadatel stvrdí čestnými prohlášeními, která jsou 
součástí elektronického formuláře žádosti o dotaci  

a) ke dni podání žádosti nesmí být nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty6; 

b) nesmí mít ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu 
rozpočtu, státním fondům a zdravotním pojišťovnám. Za závazky vůči státnímu rozpočtu se 
považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení a Celní správě. 
Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů, se nepovažuje za porušení této podmínky. (Za nedoplatky se 
v souladu s usnesením vlády  č. 16 ze dne 7. 1. 2021 nepovažují nedoplatky v případě, že došlo 
k prominutí příslušných sankcí za jejich opožděnou úhradu v souvislosti se šířením onemocnění 
COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2, resp. bylo povoleno posečkání jejich úhrady nebo 
rozložení jejich úhrady na splátky a dále se obecně za nedoplatky nepovažují opožděné platby 
daní či odvodů v souvislosti šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 
na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních 
věcí); 

c) musí identifikovat v žádosti o dotaci, zda je nezávislým podnikem (není propojeným podnikem 
podle čl. 3 odst. 3 přílohy I Nařízení Komise č. 651/2014 ve znění nařízení č. 2017/1084) nebo 
tvoří skupinu podniků (tzn. je propojeným podnikem podle čl. 3 odst. 3 přílohy I Nařízení Komise 
č. 651/2014 ve znění nařízení č. 2017/1084)); v případě že tvoří skupinu podniků, musí v žádosti 
o dotaci tuto skupinu podniků definovat [uvede: IČ nebo jiný ekvivalent, identifikaci osob 
s podílem v právnické osobě (žadateli o dotaci) a výši podpory poskytnuté/zažádané v rámci 
dotačních titulů či programů v rámci bodu 3.1 Dočasného rámce7 (dále jen „DR“) za celou 
skupinu podniků]; 

d) nesmí být podnikem v obtížích k 31. 12. 2019 (čl. 1 odst. 4 písm. c, respektive dle definice 
uvedené v čl. 2 odst. 18 Nařízení Komise č. 651/2014 ve znění nařízení č. 2017/1084). 
Odchylku mohou tvořit mikropodniky a malé podniky (ve smyslu přílohy I obecného nařízení 
o blokových výjimkách), které mohly být ke dni 31. 12. 2019 v obtížích, avšak nesmí být proti 
nim zahájeno kolektivní úpadkové řízení podle vnitrostátního práva a neobdržely podporu 
na záchranu8 nebo podporu na restrukturalizaci9; 

Pozn. Výše uvedenou skutečnost bude muset být žadatel schopen prokázat při veřejnosprávní 
kontrole a podrobit se ověření podle kritérií posuzování podniku v obtížích. 

e) musí v žádosti o dotaci informovat o výši objemu poskytnutých podpor dle bodu 3.1. DR ke dni 
podání žádosti o dotaci, informovat o podaných žádostech o jinou podporu v režimu DR dle 
bodu 3.1. V případě, že žadatel je propojeným podnikem, vztahuje se povinnost informovat 
o výši poskytnutých podpor či podaných žádostech na celou skupinu podniků (viz bod b) tohoto 
článku); 

Pozn. Ve všech výše uvedených případech písm. e) tohoto bodu uvádět název konkrétního 
notifikovaného dotačního titulu, vč. čísla notifikačního rozhodnutí „SA.xxxxx“, které jsou 
uvedeny a aktualizovány na webových stánkách UOHS – v sekci veřejná podpora; 

f) žadatel o dotaci nesmí být ke dni podání žádosti v konkurzu, úpadku ani v likvidaci a nesmí být 
vůči němu zahájeno ani insolvenční ani úpadkové řízení dle národního práva; zároveň vůči 
němu nesmí být vystaven ani inkasní příkaz, který dosud nebyl splacen; 

g) musí uvést, zda-li je dle přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, 
kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory 
za slučitelné s vnitřním trhem mikro podnik, malý podnik, střední podnik nebo velkým podnikem; 

h) 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; 

                                                 
6 V případě neplátců DPH je tato podmínka nerelevantní 
7 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Pandemie COVID-19 a pravidla veřejné podpory (uohs.cz) 
8 Případně, jestliže podniky v době poskytnutí podpory podle oznámeného opatření obdržely podporu na 
záchranu, splatily půjčku nebo ukončily záruku.  
9 Případně, jestliže podniky v době poskytnutí podpory podle oznámeného opatření obdržely podporu 
na restrukturalizaci a plán restrukturalizace se na ně již neuplatňuje. 

https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/pandemie-covid-19-a-pravidla-verejne-podpory.html
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i) nesmí požadovat dotaci na ubytovací zařízení, které splňuje podmínky zákona č. 111/2006 Sb. 
o pomoci v hmotné nouzi § 33a) odst. 3.  

7.3. Žadatel uvede v žádosti o dotaci kategorii a v relevantních případech třídu každého hromadného 
ubytovacího zařízení zahrnutého v žádosti o dotaci. 

7.4. Žadatel uvede v žádosti o dotaci Českým statistickým úřadem (dále jen „ČSÚ“) přidělené 
„Pořadové číslo ubytovacího zařízení“ tzv. PAGINA (7místný číselný kód) každého hromadného 
ubytovacího zařízení zahrnutého v žádosti o dotaci. V případě, že hromadné ubytovací zařízení 
nemá v den podání žádosti o dotaci přidělenou PAGINU a splňuje podmínky pro její přidělení, 
vyplní žadatel do žádosti zástupný kód "1111111" a zažádá u ČSÚ přes formulář10[ o její přidělení. 
Po přidělení kódu PAGINA ČSÚ oznámí jej písemně poskytovateli dotace (nejpozději do 12 měsíců 
od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace).  

7.5. Žadatel uvede v žádosti o dotaci za každé hromadné ubytovací zařízení zahrnuté v žádosti o dotaci 
termín zahájení provozu, a to do 31. 12. 2019 nebo od 1. 1. 2020 (před / po 31. 12. 2019).  

7.6. Žadatel uvede v žádosti o dotaci sezónnost každého hromadného ubytovacího zařízení zahrnutého 
v žádosti o dotaci tím, že v žádosti uvede konkrétní měsíce, ve kterých neměl žádnou obsazenost 
nebo měl zařízení mimo provoz, a to v roce 2019 a lednu 2020, popř. 2018 a lednu 2019 v případě, 
že provozovna z objektivních důvodů v daných měsících roku 2019 nebyla v provozu (např. 
z důvodu rekonstrukce apod.)  

7.7. Žadatel o dotaci, resp. příjemce dotace se přijetím dotace vůči České republice vzdává práva 
uplatnění dalších nároků na náhradu vzniklé škody vzniklé v důsledku krizových opatření vlády ČR 
nebo ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR za rozhodné období. Zároveň však není 
vyloučeno, aby žadatel čerpal podporu z těch podpůrných dotačních programů a titulů, kde 
to nastavení jejich podmínek dovoluje (např. Antivirus, COVID-Nájemné, COVID – Gastro – 
Uzavřené provozovny apod.)  

7.8. 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. 

8. Vymezení předmětu podpory  

8.1. V rámci žádosti o dotaci musí žadatel zahrnout všechna hromadná ubytovací zařízení/provozovny, 
na která žádá dotaci a která provozuje a v celém rozhodném období provozoval a která naplní 
podmínky této výzvy.  

8.2. Předmět podpory musí být hromadným ubytovacím zařízením dle odst. 7.1 písm. c) Výzvy.  

8.3. Provozovna/y uvedená/é v žádosti o dotaci musí být označena/y v souladu s § 17, odst. 8, písm. 
c) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění.  

8.3.1. Žadatel o dotaci prokáže kategorii a třídu ubytovacího/ích zařízení takto: 

a) předložením platného certifikátu dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích 
zařízení ČR 2015 - 2020 (určeno pro kategorie hotel, hotel garni, motel, pension a botel) 
nebo Klubu českých turistů (turistické ubytovny/hostely); 

b) v případě, že žadatel nebude pro provozovnu zahrnutou v žádosti o dotaci schopen 
doložit platný certifikát dle bodu a) čl. 8.3.1., potvrdí zařazení dané provozovny 
do příslušné kategorie a třídy čestným prohlášením, že v období říjen 2020-leden 
2021 podal hlášení o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních - výkaz podávaný 
Českému statistickému úřadu (dále také „ČSÚ“) - měsíční (pro kategorie hotel, motel, 
botel, hotel garni) / čtvrtletní (pro kategorie penzion, turistické ubytovny/hostely a další). 
Tuto skutečnost bude muset být schopný žadatel prokázat; 

c) v případě, že žadatel není schopen prokázat kategorii a třídu dané provozovny 
hromadného ubytovacího zařízení předložením certifikátu11 nebo není schopen 
prokázat kategorii a třídu na základě Měsíčního/Čtvrtletního hlášení o hostech 

                                                 
10 https://vdb.czso.cz/huz/form.jsp 
11 Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR 2015 - 2020 (pro kategorie hotel, hotel garni, motel, 
pension a botel) nebo Klubu českých turistů (pro turistické ubytovny/hostely) 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=cs-cz&rs=cs-cz&wopisrc=https%3A%2F%2Fmmrcz.sharepoint.com%2Fsites%2FPpravaCOVID-Ubyt2HUZIUZ%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fdc4a8e3985744b78bf32c692c32b81f0&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-3074&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3112171240%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fmmrcz.sharepoint.com%252Fsites%252FPpravaCOVID-Ubyt2HUZIUZ%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252F2021-C_Ubytovani-vyzva%252F2001_revize_MMR_V%25C3%25BDzva_COVID_ubytov%25C3%25A1n%25C3%25AD%2520II_n%25C3%25A1vrh(3kSFPI)-p%25C5%2599ipom_vypo%25C5%2599.docx%26fileId%3Ddc4a8e39-8574-4b78-bf32-c692c32b81f0%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D3074%26locale%3Dcs-cz%26theme%3Ddefault%26version%3D20201126015%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1611322604255%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1611322604131&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=93065353-b947-4f32-ad47-1b075789283a&usid=93065353-b947-4f32-ad47-1b075789283a&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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v hromadných ubytovacích zařízeních (ČSÚ) v období říjen 2020 - leden 2021, nebo 
kategorie a třída provozovny nebude ověřitelná z dostupných dat ČSÚ: 

1) žadatel o dotaci zařadí provozovnu/y do kategorie a třídy dle příslušné 
metodiky organizace, která certifikaci uvedenou v bodě a) odstavce 8.3.1. 
provádí a pravdivost údajů stvrdí čestným prohlášením;  

2) uvede v žádosti o dotaci jako doklad o registraci Českým statistickým 
úřadem přidělené „Pořadové číslo ubytovacího zařízení“ tzv. PAGINA 
(7místný číselný kód), popř. zástupný kód (viz bod 7.4. výzvy); 

3) získá a poskytovateli dotace doloží potvrzení o oficiální certifikaci 
(Asociace hotelů a restaurací, Klub Českých turistů) odpovídající minimálně 
kategorii a třídě hromadného ubytovacího zařízení, kterou uvedl v čestném 
prohlášení (viz bod. 1 tohoto odstavce), a to v termínu stanoveném 
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „ROPD“) (minimálně do 12 
měsíců od vydání RoPD), jestliže taková oficiální certifikace existuje. 

Pozn.: V případě, že příjemce dotace doloží poskytovateli dotace certifikaci 
hromadného ubytovacího zařízení s nižší třídou, popř. jinou kategorií, než 
kterou uvedl v čestném prohlášení a „na kterou“ byla poskytnuta dotace, 
rozdíl je příjemce dotace povinen vrátit. V případě, že by třída (popř. 
kategorie) byla vyšší, nárok na navýšení dotace nevzniká.  

8.4. Předmětem podpory v rozhodném období 22. 10. 2020 – 22. 01. 2021 nejsou kempy a chatové 
osady. 

9. Rozhodné období  

9.1. Za rozhodné období, k němuž se podpora vztahuje, se považuje období od 22. 10. 2020 
do 22. 01. 2021. Do rozhodného období není započteno období od 03. 12. 2020 do 17. 12. 2020, 
kdy bylo možné poskytovat ubytovací služby (neplatilo omezení poskytování ubytovacích služeb). 

9.2. MMR si vyhrazuje právo na změnu – prodloužení rozhodného období na základě nových 
usnesení vlády a souvisejících opatření. 

10. Forma dotace 

10.1. Dotace má neinvestiční charakter a bude zcela financována ze státního rozpočtu ČR v režimu 
Ex post. 

10.2. Dotace bude poskytnuta v režimu Dočasného rámce (dále jen „DR“) pro opatření12 veřejné 
podpory na podporu ekonomiky zasažené pandemií COVID-19. 

10.3. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se SR podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách 
a lhůtách finančního vypořádání vztahů se SR, státními finančními aktivy a Národním fondem 
(vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů. 

11. Výše a výpočet dotace 

11.1. Dotace bude poskytnuta pevnou částkou na pokoj za dobu, kdy byla ubytovací zařízení 
(provozovny), z důvodu vládou přijatých krizových opatření a/nebo mimořádného opatření 
přijatého Ministerstva zdravotnictví, uzavřena. Celkem se jedná o max. 78 dní v období 
od 22. 10. 2020 do 22. 01. 2021 (včetně); v době 78 dní není započteno období od 03. 12. 2020 
do 17. 12. 2020 (15 dní).  

11.1.1. NLZ musí v žádosti o dotaci vyloučit ubytovací kapacity, které jsou dle osvědčení 
o registraci nestátního zdravotnického zařízení určeny pro účely poskytování lázeňské 
léčebně rehabilitační péče (dále jen „LLRP“). NLZ v žádosti o dotaci odečtou z celkové 
kapacity ubytovacího zařízení ubytovací kapacitu určenou pro účely poskytování LLRP. 

11.1.2. Ubytovací zařízení, která mají v rozhodném období každoročně zavřeno (sezónní provoz), 
jsou z podpory vyloučena.  

                                                 
12 Bod 3.1. Dočasného rámce 
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11.2. Výše poskytnuté dotace bude diferencovaná podle toho, od jakého termínu bylo ubytovací 
zařízení v provozu (do 31. 12. 2019 nebo od 01. 01. 2020), dále pak dle kategorie a třídy 
ubytovacího zařízení, je-li relevantní (viz tabulka č. 1). 

Tab. č. 1: Pevná částka dotace podle kategorie a třídy hromadného ubytovacího zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3. Výpočet výše požadované dotace 

11.3.1. Výpočet dotace pro ubytovací zařízení se zahájeným provozem do 31. 12. 2019 (včetně) 

11.3.1.1. Maximální výše dotace se rovná součinu disponibilního počtu pokojů, příslušné 
pevné částky dotace na pokoj za kategorii a třídu ubytovacího zařízení a počtu dnů 
nároku na dotaci – max. 78 dní rozhodného období (popřípadě počet dnů ponížený 
o dny, kdy dle výše uvedených ustanovení nelze dotaci požadovat viz bod 11.3.1.3), 
poníženého o vyplacený kompenzační bonus za dny rozhodného období, za které 
je požadována dotace, dle zák. č. 461/2020.  

11.3.1.2. Vzorec pro výpočet dotace (zahájení provozu do 31. 12. 2019) 

11.3.1.3. Dotace bude snížena v poměru odpovídajícímu počtu dnů rozhodného období 
v roce 2019 v měsících říjen (10 dnů; 22. - 31. 10.), listopad (30 dnů; 1. - 30. 11.), 
prosinec (16 dnů; 1. - 2. 12. a 18. - 31. 12.) a v lednu (22 dnů; 1. - 31. 1.) 202014, 
ve kterém ubytovací zařízení bylo/a v provozu, ale nebyli v něm/nich žádní 
ubytovaní hosté nebo ubytovací zařízení bylo mimo provoz z důvodu sezónní 
uzavírky k celkovému počtu dní rozhodného období. Skutečnost bude při následné 
veřejnosprávní kontrole ověřována z dostupných doložitelných dokladů např. 
domovní knihy, knihy ubytovaných hostů, účetní evidence uhrazených pobytů 
a popř. dalších dokladů. 

11.3.2. Výpočet dotace pro ubytovací zařízení se zahájeným provozem od 1. 1. 2020 
a nejpozději do 1. 10. 2020 (včetně), nebo ubytovací zařízení, která nemohou žádným 
způsobem prokázat sezónnost za rok 2019 za měsíce říjen, listopad, prosinec a leden 2020 
nebo říjen, listopad, prosinec 2018 a leden 2019. 

                                                 
13 Pojem „pokoj“ chápán ve smyslu ubytovací jednotky. Ubytovací jednotka = pokoj hotelového typu, apartmán 
s více pokoji/místnostmi, rekreační objekt pronajímaný jako celek. 
14 popř. 2018 (říjen, listopad, prosinec) a 2019 (leden), ve smyslu bodu 7.6. 

Kategorie a třída ubytovacího zařízení Částka dotace na jeden pokoj13 

Hotel, NLZ ***** 330 Kč 

Hotel, motel, botel, NLZ **** 330 Kč 

Hotel, motel, botel, NLZ *** 300 Kč 

Hotel, motel, botel, NLZ** 200 Kč 

Hotel, motel, botel, NLZ* 200 Kč 

Hotel Garni  250 Kč 

Penzion, NLZ 200 Kč 

Turistická ubytovna / hostel 100 Kč 

Apartmánový hotel 200 Kč 

A  B  C  A x B x C = D  E  D-E 

Počet 
disponibilních 
pokojů (všech 
pokojů ubyt. 

zařízení, které 
mohou být 

využity 
k ubytování 

hostů) 

x 

Pevná částka 
dotace na 

pokoj podle 
kategorie a 

třídy 
ubytovacího 
zařízení (dle 

výše uvedené 
tabulky č. 1) 

x 

Počet dnů 
rozhodného 

období        
(max.78 dnů, 

z toho říjen 10, 
listopad 30, 

prosinec 16, leden 

22)  
 

= 

Neponížená 
dotace o 

kompenzační 
bonus              

(kompenzační 
bonus, dle zák. 

č. 461/2020) 

- 

Výše 
vyplaceného 

kompenzačního 
bonusu 
(za dny 

rozhodného 
období, za 

které je 
požadována 

dotace, dle zák. 
č. 461/2020) 

= Dotace 
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11.3.2.1. Dotace bude určena podle průměrné obsazenosti v kraji, kde se ubytovací 
zařízení nachází. 

11.3.2.2. Výše dotace se rovná součinu disponibilního počtu pokojů, příslušné 
procentuální sazby za kategorii a třídu ubytovacího zařízení a počtu dnů nároku 
na dotaci – max. 78 dní rozhodného období snížených procentuálním poměrem 
odpovídajícím průměrné obsazenosti ubytovacích zařízení v daném kraji 
v měsících říjen, listopad, prosinec 2019 a leden 2020.  

Tab. č. 2: Průměrná obsazenost ubytovacích zařízení v krajích 

 

říjen 
2019 

listopad 
2019 

prosinec 
2019 

leden 
2020 

Česká republika 54,9 47,3 44,5 40,7 

Hlavní město Praha 76,2 67,6 71,2 53,0 

Středočeský kraj 43,4 36,8 30,1 28,8 

Jihočeský kraj 45,1 38,2 30,7 28,9 

Plzeňský kraj 46,0 37,8 31,3 33,2 

Karlovarský kraj 66,5 57,4 47,3 49,1 

Ústecký kraj 35,6 27,9 27,2 24,0 

Liberecký kraj 38,6 26,7 26,8 38,0 

Královéhradecký kraj 36,9 24,4 28,3 42,8 

Pardubický kraj 34,5 28,4 24,7 29,1 

Kraj Vysočina 32,8 27,1 18,2 21,6 

Jihomoravský kraj 47,5 40,1 30,3 28,4 

Olomoucký kraj 35,5 30,3 25,8 33,1 

Zlínský kraj 44,7 39,0 24,7 26,7 

Moravskoslezský kraj 34,7 31,6 29,9 33,9 
   Zdroj: Český statistický úřad 
 

11.3.2.3. Vzorec pro výpočet dotace (zahájení provozu po 01. 01. 2020) 

 

11.4. Dotace bude poskytnuta maximálně do výše nevyčerpaného limitu DR podniku / skupiny podniků. 

11.5. Dotace bude poskytnuta v českých korunách. 

11.6. Ve věci limitu DR bude kalkulováno dle směnného kurzu15 Evropské centrální banky (dále jen 
„ECB“) ke dni poskytovatelem vydaného RoPD. 

11.7. Částka dotace uvedená ve vydaném RoPD, popř. změnovém RoPD je hodnota, která se subjektu 
započítá do limitu DR. 

                                                 
15 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-
beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_cs 

A  B  C  A x B x C = D  E  D-E 

Počet 
disponibilníc

h pokojů 
(všech 

pokojů ubyt. 
zařízení, 

které mohou 
být využity 
k ubytování 

hostů) 

x 

Paušální 
sazba podle 
kategorie a 

třídy 
ubytovacího 
zařízení (dle 

výše uvedené 
tabulky č. 1) 

x 

Počet dnů nároku 
na dotaci 

rozhodného 
období snížených 

procentuálním 
poměrem 

odpovídajícím 
průměrné 

obsazenosti 
ubytovacích 

zařízení v daném 
kraji v měsících 
říjen, listopad, 

prosinec 2019 a 
leden 2020 (viz. 

tab. č. 2). 

 

= 

Neponížená 
dotace o 

kompenzační 
bonus              

(kompenzační 
bonus, dle 

zák. č. 
461/2020) 

- 

Výše 
vyplaceného 

kompenzačního 
bonusu 
(za dny 

rozhodného 
období, za 

které je 
požadována 

dotace, dle zák. 
č. 461/2020) 

 

= Dotace 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_cs
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_cs
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11.8. Do limitu DR se započítávají poskytnuté dotace v rámci jiných dotačních titulů / programů 
notifikovaných Evropskou komisí v rámci opatření 3.1 DR (přehled rozhodnutí Evropské komise 
vydaných pro ČR dle DR v souvislosti s pandemií COVID-19 naleznete 
na https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/pandemie-covid-19-a-pravidla-verejne-
podpory/rozhodnuti-ek-vydana-pro-cr-dle-docasneho-ramce-v-souvislosti-s-pandemii-covid-
19.html). 

11.9. Příjemce dotace může kumulovat dotace v rámci DR s podporou de minimis nebo s podporou dle 
obecného nařízení o blokových výjimkách anebo se schválenými podporami dle jiných článků DR 
za předpokladu, že budou dodržena ustanovení a pravidla kumulace v těchto nařízeních 
uvedená. 

11.10. Dotace nelze kumulovat s vyplaceným Kompenzačním bonusem16 (dále jen „KB“) za dny 
v rozhodném období, za které je požadována dotace. V případě, že žadatel o dotaci za dané dny 
rozhodného období dotačního titulu COVID-Ubytování obdržel KB, bude dotace o vyplacenou 
částku KB krácena. 

12. Základní postupy 

12.1. Řízení o poskytnutí dotace vede MMR a postupuje v něm dle zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 
Účastníkem řízení je pouze žadatel o dotaci. 

12.2. Některé činnosti v rámci poskytování dotace byly přeneseny na základě veřejnoprávní smlouvy 
na Státní fond podpory investic (dále jen „SFPI“) – zejména sběr a kontrola žádostí o dotaci, 
poskytování informací k žádostem vyjma informací o návrhu výsledku hodnocení žádostí apod.  

12.3. Žadatel podává/posílá vygenerovanou žádost prostřednictvím své datové schránky do datové 
schránky SFPI (ID datové schránky: wikaiz5). V případě, že žadatel nemá datovou schránku 
zřízenou, doručí žádost o dotaci (vygenerovanou a podepsanou včetně relevantních příloh) 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či osobně na podatelnu SFPI. 

12.4. Postup podání žádosti, žadatel: 

12.4.1. založí a vyplní elektronický formulář „Žádost o dotaci“ přístupný na odkaze 

https://zadosti.sfpi.cz/; 

12.4.2. vloží do elektronického formuláře povinné, relevantní přílohy (kap. 13); 

Přílohy vložené (nahrané) do elektronického formuláře (adresa https://zadosti.sfpi.cz/), 
se považují po vygenerování žádosti za přílohy podané ve smyslu doručené jedním 
z uvedených způsobů dle bodu 12.4.4 výzvy a není nutné je zasílat spolu s žádostí; 

12.4.3. vygeneruje a uloží elektronický formulář na své úložiště (disk počítače): 

Pozn.: Samotné vygenerování žádosti (elektronický formulář) ještě neznamená řádné 
podání, resp. poslání žádosti na SFPI. 

Formulář žádosti po vygenerování již NEUPRAVUJTE.  

12.4.4. podá/zašle žádost na SFPI (pouze vygenerovaný formulář žádosti, bez příloh) 
prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb 
či osobně na podatelnu SFPI; 

Pozn.: předmět zprávy bude obsahovat název výzvy 2/2021/COV-Ubytování/HUZ; 

Při podání žádosti o dotaci prostřednictvím vlastní datové schránky žadatele o dotaci lze 
akceptovat podání bez autorizovaného elektronického podpisu. Při podání žádosti o dotaci 
prostřednictvím datové schránky, která není datovou schránkou žadatele, pak žádost 
o dotaci musí být podepsaná autorizovaným elektronickým podpisem žadatele o dotaci, 
případně musí být přiložena plná moc zmocňující zaslání žádosti. Kontakty pro podání 
žádosti:  

ID datové schránky (Státní fond podpory investic): wikaiz5  
Adresa: Státní fond podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2.  

12.4.5. Žádost o dotaci bude považována za řádně podanou, bude-li doručena SFPI do datové 
schránky nebo poskytovatelem poštovních službě či osobně na podatelnu SFPI 

                                                 
16 Zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské 
činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 

https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/pandemie-covid-19-a-pravidla-verejne-podpory/rozhodnuti-ek-vydana-pro-cr-dle-docasneho-ramce-v-souvislosti-s-pandemii-covid-19.html
https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/pandemie-covid-19-a-pravidla-verejne-podpory/rozhodnuti-ek-vydana-pro-cr-dle-docasneho-ramce-v-souvislosti-s-pandemii-covid-19.html
https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/pandemie-covid-19-a-pravidla-verejne-podpory/rozhodnuti-ek-vydana-pro-cr-dle-docasneho-ramce-v-souvislosti-s-pandemii-covid-19.html
https://zadosti.sfpi.cz/
https://zadosti.sfpi.cz/
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v předepsané formě a v řádném termínu. Žádosti o dotaci, které nebudou doručeny 
požadovaným způsobem a žádosti, které budou doručeny po termínu 31. 3. 2021, budou 
zamítnuty. 

12.5. Jeden žadatel (jedno IČO) může předložit pouze jednu žádost o dotaci. 

12.6. Žádost o dotaci, která splní formální a věcné náležitosti, bude doporučena k poskytnutí dotace 
(výše a forma dotace dle bodu 10. a 11. této výzvy). 

12.7. Bude-li žádost o dotaci trpět vadami, může SFPI dle § 14k odst. 1 rozpočtových pravidel vyzývat 
žadatele k odstranění vad žádosti, které budou identifikovány v rámci hodnocení. 

Lhůta pro odstranění vad žádosti činí 10 pracovních dní ode dne, kdy bude žadateli doručena 
výzva k odstranění vad žádosti. V případě neodstranění vad žádosti ve stanovené lhůtě, MMR 
usnesením řízení o poskytnutí dotace zastaví. 

12.8. Poskytovatel dotace, resp. SFPI může kdykoli v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci 
k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání RoPD, k čemuž žadateli o dotaci 
poskytne přiměřenou lhůtu (§ 14k odst. 3 rozpočtových pravidel).  

12.9. Poskytovatel dotace, resp. SFPI může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li 
předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno, vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto 
doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost (§ 14k odst. 4 rozpočtových pravidel).  

12.10. Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů a dokladů uvedených v žádosti. Pokud 
poskytovatel, resp. SFPI zjistí v průběhu posuzování žádosti o dotaci, že údaje uvedené 
žadatelem v žádosti jsou nepravdivé, bude žádost zamítnuta. 

12.11. Žádosti o dotaci, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutí zcela 
vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci (§ 14p 
odst. 1 rozpočtových pravidel).  

12.12. Na poskytnutí dotace není dle § 14 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech právní nárok. 

12.13. Proti rozhodnutí poskytovatele není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. 
Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu. 

12.14. Zemře-li žadatel o dotaci nebo zanikne-li žadatel o dotaci přede dnem vydání RoPD, poskytovatel 
řízení zastaví (§ 14l odst. 1 rozpočtových pravidel).  

13. Přílohy žádosti o dotaci 

13.1. Plná moc v případě, že za žadatele bude jednat osoba, jež není statutárním zástupcem žadatele. 

13.2. Kopie (scan) platného certifikátu hromadného ubytovacího zařízení zařazujícího do kategorie 
a třídy. 

Přílohy vložené (nahrané) do elektronického formuláře (adresa https://zadosti.sfpi.cz/), 
se považují po vygenerování žádosti za přílohy podané ve smyslu doručené jedním z uvedených 
způsobů dle bodu 12.4.4 výzvy 

14.  Poskytnutí / čerpání dotace 

14.1. Dotace bude proplácena v režimu financování Ex-post na základě RoPD, které bude 
poskytovatelem vydáno v případě, že žádost o dotaci splnila formální a věcné požadavky. 

14.2. Po vydání RoPD bude dotace zpravidla do 30 dnů převedena ve prospěch bankovního spojení 
příjemce dotace uvedeného v Žádosti o dotaci. 

14.3. V případě, že příjemce dotace je příspěvkovou organizací územně samosprávného celku, bude 
financování probíhat prostřednictvím zřizovatele v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

15.  Kontrola využití dotace a archivace 

15.1. U žadatelů, resp. příjemců dotace budou vykonávány veřejnosprávní kontroly prohlášených 
skutečností a použití dotace, a to zejména na základě § 39 rozpočtových pravidel a § 8 odst. 2 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále 
jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola bude probíhat postupem 
dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

https://zadosti.sfpi.cz/
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15.2. Příjemce dotace je povinen zpřístupnit veškerou související dokumentaci a umožnit pověřeným 
zaměstnancům MMR či externím17 pověřeným subjektům a ostatním orgánům provádějícím 
kontrolu její provedení. 

15.3. Příjemce dotace je povinen archivovat všechny dokumenty související s dotací minimálně 10 let 
od vydání RoPD. 

16. Upozornění 

16.1. V případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje 
zamlčí s cílem získat neoprávněnou výši dotace, resp. dotaci, vystavuje se nebezpečí trestního 
stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

17. Kontakt 

17.1. Kontakt pro dotazy k výzvě včetně vyplnění formulářů zde: covid-ubytovani@sfpi.cz 

17.2. Kontakt pro dotazy ohledně výsledků řízení žádosti o dotaci a čerpání dotace zde: covid-
ubytovani@mmr.cz  

 
 
Příloha č. 1: Usnesení vlády č. 50 ze dne 18. ledna 2021 o změně usnesení vlády ze dne 14. prosince 

2020 č. 1331 
Příloha č. 2: Usnesení vlády č. 1331 ze dne 14. prosince 2020 o podpoře ubytovacích zařízení COVID 

– Ubytování II a o změně usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2020 č. 1184  
Příloha č. 3: Usnesení vlády č. 631 ze dne 8. června 2020 o Krizovém akčním plánu cestovního ruchu 

v ČR 2020 - 2021 
Příloha č. 4: Notifikační rozhodnutí Evropské komise č. SA.58398 (2020/N)  
Příloha č. 5: Notifikační rozhodnutí Evropské komise č. SA.59705 (2020/N) o prodloužení dotačního 

titulu  

 
 
 
 

                                                 
17 Ve smyslu §14g zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. 


