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Manuál k vyplnění Žádosti o dotaci 

pro dotační titul COVID–Ubytování 

 

 

Dle podmínek Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace pro dotační titul COVID–

Ubytování (dále jen Výzva) dostupné na: 

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

 

 

Úvodní informace  

- Formuláře žádostí jsou dostupné na tomto odkazu https://zadosti.sfpi.cz/; 

- Pro vyplnění formuláře je doporučeno využít internetový prohlížeč Google Chrome; 

- V případě technických problémů je dobré formulář aktualizovat pomocí klávesové zkratky 

CTRL + F5 (tato funkce zároveň vymaže veškerá data ve formuláři); 

- Povinná pole jsou označena symbolem *;  

- Bílá pole se vyplní automaticky, není proto třeba je vyplňovat;  

- Vysvětlivky jsou označeny číslem (1 až 18), vysvětlivka se zobrazí, pokud na číslo najedete 

kurzorem myši (po vygenerování formuláře do formátu pdf se vysvětlivky objeví jako 

poznámky pod čarou);  

- V případě potřeby přidat další řádky klikněte na symbol + v záhlaví tabulky;  

- Veškeré adresy ve formuláři jsou kontrolovány oproti registru RÚIAN. Pro zadání adresy 

zadejte postupně první písmena a adresa se vám nabídne ze seznamu. 

 

 

 

 

 

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani
https://zadosti.sfpi.cz/


Stránka 2 z 17 
 

 

Obsah 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI .................................................................................................... 3 

 

PŘEDMĚT DOTACE ............................................................................................................................ 8 

 

JINÁ PODPORA DLE BODU 3.1 DOČASNÉHO RÁMCE ........................................................ 10 

 

MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE ......................................................................................................... 12 

 

PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ PODMÍNEK OPRÁVNĚNÉHO ŽADATELE ............................... 12 

 

PODPIS ŽADATELE A PROHLÁŠENÍ O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ ......................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stránka 3 z 17 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI 
 

Žadatel fyzická osoba 

 

POKYN: 

- V této části vyplňte základní údaje o žadateli (červeně označená pole): 

1. IČO žadatele (oprávněný žadatel musí splňovat podmínky dle bodu 7. Výzvy); 

2. Rodné číslo žadatele; 

3. Adresa trvalého bydliště žadatele; 

4. Číslo bankovního účtu žadatele; 

5. Telefonní a emailový kontakt. 
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Žadatel právnická osoba 

 

POKYN: 

- V této části vyplňte základní údaje o žadateli (červeně označená pole): 

1. IČO žadatele (oprávněný žadatel musí splňovat podmínky dle bodu 7. Výzvy); 

2. Číslo bankovního účtu žadatele; 

3. Telefonní a emailový kontakt. 

 

 

POKYN: 

- V této části se do formuláře automaticky doplní z registru osoby jednající jménem 

žadatele (statutární orgány); 

- V případě, že se tyto osoby nedoplní, doplní je žadatel přes tlačítko +; 

- V případě, kdy je žadatel zastupován také osobou na základě plné moci, tuto osobu do 

tabulky rovněž zadá (v tomto případě žadatel přiloží jako přílohu žádosti úředně 

ověřenou plnou moc). 
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POKYN: 

- V této části žadatel vyplní osoby s podílem v žadateli (například společník, akcionář,…) 

přes tlačítko +; 

- V dialogovém okně žadatel vybere, zda osoba s podílem v žadateli je fyzickou osobou či 

právnickou osobou; 

- V případech akciové společnosti s podílem drobných akcionářů či v případě členů 

družstva zadá žadatel tyto drobné akcionáře (členy družstva) samostatnou volbou a 

k Žádosti přiloží jejích seznam; 

- Podíl všech osob v žadateli musí dát v součtu 100 %. 

 

 

POKYN: 

- U fyzické osoby vyplní žadatel: 

1. Jméno a příjmení; 

2. Datum narození; 

3. Adresu bydliště; 

4. Podíl této osoby v žadateli. 
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POKYN: 

- U právnické osoby vyplní žadatel: 

1. IČO; 

2. Podíl této osoby v žadateli; 

V případě, že má tato právnická osoba podíl v žadateli nad 50% a této právnické osobě 

byla poskytnuta jiná podpora dle bodu 3.1 Dočasného rámce pro opatření veřejné 

podpory na podporu ekonomiky zasažené současným COVID-19 (dále jen „Dočasný 

rámec“) uvede žadatel Název a číslo notifikačního rozhodnutí a také částku. Stejně tak 

uvede i jiné požadované podpory dle stejného bodu Dočasného rámce. 

 

Informace o Dočasném rámci: 

https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/aktuality-z-verejne-podpory/2760-docasny-

ramec-pro-poskytovani-podpor-podnikum-za-soucasne-krize-rozsiren.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/aktuality-z-verejne-podpory/2760-docasny-ramec-pro-poskytovani-podpor-podnikum-za-soucasne-krize-rozsiren.html
https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/aktuality-z-verejne-podpory/2760-docasny-ramec-pro-poskytovani-podpor-podnikum-za-soucasne-krize-rozsiren.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://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
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POKYN: 

- V této části postupuje žadatel obdobně jako v předchozí části. 

 

 

POKYN: 

1. V této tabulce žadatel zvolí, zda je samostatný podnik či zda je skupinou podniků 

(propojeným podnikem) a to v souladu s podmínkami 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 Text s významem pro 

EHP (dále jen „Nařízení 651/2014“); 

2. Pokud žadatel zvolí, že je součástí skupiny podniků, zadá členy této skupiny to 

následující tabulky. 
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POKYN: 

1. V dialogovém okně zadá žadatel IČO propojeného podniku; 

2. V případě, že tomuto podniku byla poskytnuta jiná podpora dle bodu 3.1 Dočasného 

rámce pro opatření veřejné podpory na podporu ekonomiky zasažené současným 

COVID-19 (dále jen „Dočasný rámec“) uvede žadatel Název a číslo notifikačního 

rozhodnutí a také částku. Stejně tak uvede i jiné požadované podpory dle stejného 

bodu Dočasného rámce. 

 

Informace o Dočasném rámci: 

https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/aktuality-z-verejne-podpory/2760-docasny-

ramec-pro-poskytovani-podpor-podnikum-za-soucasne-krize-rozsiren.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 

 

6. PŘEDMĚT DOTACE 

 

 

POKYN: 

1. Pokud je ubytovací zařízení registrováno u ČSÚ, doplní systém dostupné údaje 

automaticky; 

2. U tohoto zařízení žadatel doplní a zkontroluje údaje přes tlačítko lupa; 

https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/aktuality-z-verejne-podpory/2760-docasny-ramec-pro-poskytovani-podpor-podnikum-za-soucasne-krize-rozsiren.html
https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/aktuality-z-verejne-podpory/2760-docasny-ramec-pro-poskytovani-podpor-podnikum-za-soucasne-krize-rozsiren.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://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
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POKYN: 

1. Žadatel doplní či zkontroluje údaje v souladu s podmínkami Výzvy. 

2. Žadatel nejprve zvolí, zda pro dané ubytovací zařízení podává dotazník hlášení  

o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních na Český statistický úřad (dále jen 

„ČSÚ“); 

3. Žadatel doplní či zkontroluje kód PAGINA  

 

PAGINA - Pořadové číslo ubytovacího zařízení přidělené ČSÚ. Každé ubytovací zařízení 

musí mít přiděleno jedinečný kód PAGINA. V případě více ubytovacích zařízeních 

hlášených ČSÚ pod stejným kódem PAGINA, je před podáním Žádosti nutné tyto 

zařízení zaregistrovat u ČSÚ tak, aby byl každému přiřazen jedinečný kód. 

 

4. Žadatel doplní či zkontroluje název a adresu ubytovacího zařízení; 

5. Žadatel doplní či zkontroluje kategorii a třídu ubytovacího zařízení; 

6. Žadatel zvolí, zda má dané ubytovací zařízení platnou certifikaci 

 

CERTIFIKACE – zařízení je certifikováno dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích 

zařízení ČR 2015 - 2020 (určeno pro kategorie hotel, hotel garni, motel, pension a 

botel), případně dle certifikace Asociace kempů ČR (kempy, chatové osady) či Klubu 

českých turistů (turistické ubytovny/hostely). 

 
KATEGORIE A TŘÍDA – kategorie a třída ubytovacího zařízení musí být stanovena 

v souladu s bodem 8.4.1. Výzvy.  
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a) V případě, že má ubytovací zařízení platnou certifikaci, uvede žadatel kategorii  

a třídu dle příslušné certifikace; 

b) Pokud dané zařízení nemá platnou certifikaci, uvede žadatel kategorii a třídu 

v souladu s hlášením o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních u ČSÚ, které 

bylo podáno v období leden až červenec 2020; 

c) Pokud nelze jednoznačně stanovit kategorii a třídu dle předchozích bodů, žadatel 

zařadí provozovnu do kategorie a třídy dle příslušné certifikace a dále postupuje dle 

podmínek bodu 8.4.1. Výzvy. 

 

7. Žadatel dále uvede disponibilní počet pokojů daného ubytovacího zařízení 

 

DISPONIBILNÍ POČET POKOJŮ – jedná se o disponibilní počet pokojů, které byly 

k dispozici k pronájmu pro ubytování turistů během rozhodného období 14. 3. 2020 do 

24. 5. 2020 (včetně). Pokoje, ve kterých probíhala rekonstrukce, žadatel do žádosti o 

dotaci neuvádí. 

 

8. Žadatel uvede typ provozu – sezónnost 

 

SEZÓNNOST – informace v jakém režimu je ubytovací zařízení provozováno 

(Celoroční provoz, Zimní provoz, Letní provoz, Letní i zimní provoz) a dále informace, 

zda bylo dané zařízení v provozu v měsících březen až květen 2019. Žadatel zaškrtne 

políčko u daného měsíce, pokud bylo dané zařízení v provozu a byli v něm hosté 

(neposuzuje se počet hostů v daném měsíci). Pokud zařízení v těchto měsících z 

mimořádných důvodů nebylo v provozu a nebyli v něm hosté. Posoudí se provoz 

zařízení v daných měsících roku 2018. 

 

7. JINÁ PODPORA DLE BODU 3.1 DOČASNÉHO RÁMCE 

 

POKYN: 

1. Vyplňte, zda žadatel (případně další právnické osoby v případě propojených podniků) 

obdrželi jiné podpory v rámci bodu 3.1 Dočasného rámce; 
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2. V tomto případě vyberte dotační titul ze seznamu podpor či doplňte ručně název 

dotačního titulu včetně čísla notifikačního rozhodnutí SA…; 

3. Vyplňte pouze podpory dle bodu 3.1 Dočasného rámce 

 

Viz: 

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 

4. Pokud žadatel (případně další právnické osoby v případě propojených podniků) 

neobdržel žádnou podporu dle bodu 3.1 Dočasného rámce, do tabulky nic 

neuvádějte. 

5. V otázce pod touto tabulkou zvolte, zda žadatel (případně další právnické osoby 

v případě propojených podniků) podal žádost o podporu na jiné dotační tituly dle 

bodu 3.1 Dočasného rámce, ale zatím o žádosti nebylo rozhodnuto. 

 

 

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
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8. MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE 

 

POKYN: 

1. V případě, kdy je žadatelem fyzická osoba, uvede žadatel, zda a v jaké výši mu byl 

vyplacen Kompenzační bonus 

 dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými 

opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2; 

2. Žadatel zvolí, zda ponechá automaticky dopočtenou Požadovanou výši dotace. Tuto 

hodnotu je možné snížit, nikoliv zvýšit. 

 

Upozornění: 

Veškeré výpočty provádí systém automaticky. Žadatel ve formuláři výpočty neprovádí. 

 

9. PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ PODMÍNEK OPRÁVNĚNÉHO 

ŽADATELE 
 

POKYN: 

a) Zde žadatel prohlašuje, že údaje o propojenosti podniků uvedené v části 1. ZÁKLADNÍ 

ÚDAJE O ŽADATELI jsou úplné a pravdivé. 

Problematiku řeší Příloha I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651  

Propojenost podniků vysvětlena také v dokumentu Uživatelská příručka k definici 

malých a středních podniků  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651
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http://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/user_guide_sme.pdf  

b) Zde žadatel uvádí, že údaje o kategorii a třídě uvedené v části 6 PŘEDMĚT DOTACE jsou 

pravdivé a hromadné ubytovací zařízení splňuje minimální parametry třídy ubytovacího 

zařízení, dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména dle § 

43 a § 44 vyhlášky. 

 Kategorii a třídu žadatel v této části zvolí dle podmínek bodu 8.4.1. Výzvy. 

 V případě, že systém žadateli část údajů automaticky doplní, žadatel zkontroluje, zda 

jsou tyto údaje pravdivé a v souladu s podmínkami bodu 8.4.1. Výzvy.  

c) Zde žadatel prohlašuje, že ke dni podání žádosti nemá 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, neznamená, že žadatel o dotaci nemá 
uhrazené závazky vůči státnímu rozpočtu, státním fondům a zdravotním pojišťovnám po 
splatnosti. (Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti 
šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARSCoV-2 na základě liberačních 
balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí). 

d) Žadatel prohlásí, že ke dni podání žádosti není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou 

osobou podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 V případě neplátců DPH je tato podmínka nerelevantní. 

e) Zde žadatel zvolí, zda je mikro podnikem, malým podnikem, středním podnikem, velkým 

podnikem. 

 Zaškrtněte odpovídající pole podle 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  

https://www.uohs.cz/cs/verejnapodpora/manualy-metodiky-a-další dokumenty.html 

 

mikro podnik 

Zaměstnává méně než 10 osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy 

nepřekračuje 2 miliony EUR. Tento limit se vztahuje na celou skupinu partnerských či 

propojených podniků. 

 

malý podnik 

Zaměstnává méně než 50 osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy 

nepřekračuje 10 milionů EUR. Tento limit se vztahuje na celou skupinu partnerských či 

propojených podniků. 

 

střední podnik 

Zaměstnává méně než 250 osob a jeho roční obrat resp. bilanční suma roční rozvahy 

nepřekračuje 50 resp. 43 milionů EUR. Tento limit se vztahuje na celou skupinu 

partnerských či propojených podniků. 

 

velký podnik 

http://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/user_guide_sme.pdf
https://www.uohs.cz/cs/verejnapodpora/manualy-metodiky-a-další%20dokumenty.html
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Zaměstnává 250 a více osob a jeho roční obrat resp. bilanční suma roční rozvahy 

překračuje 50 resp. 43 milionů EUR. Tento limit se vztahuje na celou skupinu 

partnerských či propojených podniků. 

 

 Propojenost podniků vysvětlena také v dokumentu Uživatelská příručka k definici 

malých a středních podniků 

http://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/user_guide_sme.pdf 

f) V případě, kdy je žadatel (potažmo celá skupina) mikro nebo malým podnikem, prohlásí že 

ke k 31.12.2019 vůči němu nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení podle vnitrostátního 

práva a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci. 

 Případně, jestliže podniky v době poskytnutí podpory podle oznámeného opatření 

obdržely podporu na záchranu, splatily půjčku nebo ukončily záruku. 

 Případně, jestliže podniky v době poskytnutí podpory podle oznámeného opatření 

obdržely podporu na restrukturalizaci, plán restrukturalizace se na ně již neuplatňuje. 

V případě, kdy je žadatel (potažmo celá skupina) středním nebo velkým podnikem, prohlásí 

že ke dni 31.12.2019 nebyl podnikem v obtížích. 

 Problematika podniku v obtížích je upravena zde 

https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podniky-v-obtizich.html 

g) Žadatel prohlásí, že ke dni podání žádosti není v úpadku nebo v likvidaci a v rámci skupiny 

podniků, do níž patří, není vystaven inkasní příkaz, který dosud nebyl splacen, a to včetně 

inkasního příkazu vůči ostatním (i zahraničním) propojeným subjektům. 

h) Žadatel prohlásí, že neobdržel jiné podpory v rámci bodu 3.1 Dočasného rámce vyjma 

uvedených podpor v části 7. Žádosti. 

 Informace o Dočasném rámci: 

https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/aktuality-z-verejne-podpory/2760-docasny-

ramec-pro-poskytovani-podpor-podnikum-za-soucasne-krize-rozsiren.html 

 

 Aktuálně schválené tituly v rámci Dočasného rámce: 

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 

Do limitu dle bodu 3.1 Dočasného rámce se podpora započítává okamžikem vydání 

rozhodnutí o poskytnutí dotace (podpory). 

Žadatel uvede poskytnuté podpory a dále i podpory ve fázi podané žádosti a to za sebe 

i za další podniky v rámci skupiny propojených podniků. 

 

i) Zde žadatel prohlásí, že se přijetím dotace vzdává práva na uplatňování dalších nároků na 

náhradu vzniklé škody v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb. 

 V souladu s bodem 7.7. Výzvy. 

j) Žadatel prohlásí, že ke dni 14.03.2020 a ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace provozuje 

ubytovací zařízení, na které se vztahuje žádost o dotaci na základě živnostenského oprávnění 

http://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/user_guide_sme.pdf
https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podniky-v-obtizich.html
https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/aktuality-z-verejne-podpory/2760-docasny-ramec-pro-poskytovani-podpor-podnikum-za-soucasne-krize-rozsiren.html
https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/aktuality-z-verejne-podpory/2760-docasny-ramec-pro-poskytovani-podpor-podnikum-za-soucasne-krize-rozsiren.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://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
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v oboru činnosti ubytovací služby nebo hostinské činnosti (příloha č. 4 bod 55 resp. příloha č. 

1 část c zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání). 

 O dotaci tak může žádat pouze provozovatel daného zařízení a toto zařízení musí být 

stále v provozu. K tomuto provozování musí mít žadatel také příslušné oprávnění dle 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

k) Žadatel prohlásí, že provozovny ubytovacích služeb žadatele o dotaci, na které se vztahuje 
žádost o dotaci, jsou označeny v souladu s § 17, odst. 8, písm. c) zákona  
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění. 
 

l) Žadatel prohlásí, že plní nebo se zavazuje plnit povinnost zpravodajské jednotky v souladu  

s § 2 odst. i a j zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě v platném znění. 

 Žadatel je registrován u Českého statistického úřadu a má přiděleno Pořadové číslo 

ubytovacího zařízení (pagina); 

 Žadatel podává, nebo se zavazuje podávat dotazník 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, chatové osady, kempy a další). 

 Podmínka je stanovena za účelem stanovení kategorie a třídy příslušného ubytovacího 

zařízení. 

m) Žadatel prohlásí, že po dobu 6 měsíců od poskytnutí dotace nesmí ukončit stávající 

podnikatelskou činnost, na základě které poskytuje ubytovací služby. 

 Dle podmínky bodu 7.2. písm. h) Výzvy. 

 Předmětem dotačního titulu je podpora odvětví cestovního ruchu, respektive 

provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky 

opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, 

zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních 

míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví. 

n) Žadatel prohlašuje, že ubytovací zařízení uvedená v části 6 PŘEDMĚT DOTACE v seznamu 

ubytovacích zařízení nesplňují podmínky zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi  

§ 33 písm. a) odst. 3, a platném znění. 

 Ubytovací zařízení, která jsou předmětem Žádosti musí sloužit pro turistické ubytování 

a nesmí být využívány pro ubytování osob, které čerpají dávky dle zákona č. 111/2006 

Sb. o pomoci v hmotné nouzi § 33 písm. a) odst. 3, a platném znění. 

o) Žadatel fyzická osoba prohlašuje, že byl ke dni 14. března 2020 daňovým rezidentem České 

republiky anebo nerezidentem České republiky, který předpokládá, že splní všechny podmínky 

pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle §35 odst. 2 zákona č. 

589/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Žadatel právnická osoba prohlašuje že, byl ke dni 14. března 2020 daňovým rezidentem České 

republiky / jiného členského státu Evropské unie / Evropského hospodářského prostoru. 
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11. PODPIS ŽADATELE A PROHLÁŠENÍ O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ 

 

POKYN: 

1. Žadatel zaškrtne checkbox o úplnosti a pravdivosti údajů v žádosti; 

2. Žadatel zvolí, jakou formou bude Žádost podávat: 

a)  formou datové zprávy (DZ) 

V tomto případě žádost vygenerujte a bez další úpravy jej zašlete spolu 

s případnými přílohami na datovou schránku SFPI: wikaiz5 (do předmětu datové 

zprávy uveďte text: „Žádost o dotaci COVID – Ubytování); 

 

Upozornění: Žádost vygenerujte a dále již neupravujte (netiskněte, neskenujte). 

 

b) formou emailové žádosti 

V tomto případě Žádost vygenerujte a do uvedeného pole v Žádosti nahrajte platný 

elektronický podpis osoby oprávněné jednat za žadatele; 
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Upozornění: Žádost vygenerujte a dále již neupravujte (netiskněte, neskenujte). 

Bez platného elektronického podpisu není možné Žádost skrze emailové podání 

podat. 

 

c) písemnou formou: 

V tomto případě Žádost vygenerujte, vytiskněte a v uvedeném poli Žádost podepíše 

osoba oprávněná jednat za žadatele. 

 

3. V případě, kdy jsou v Žádosti správně vyplněna všechna povinná pole, aktivuje se 

tlačítko Vygenerovat žádost. 

4. V případě, kdy v Žádosti nejsou vyplněna všechna povinná pole, zobrazí se červený 

text s upozorněním. 

 

 

 

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 

Přílohy Žádosti nahrajte do systému před vygenerováním souboru. Tyto přílohy zároveň 

zašlete spolu s Žádostí. 

 

 

 

 

OPRAVY ŽÁDOSTÍ 

 

V případě, kdy žadatel zjistí, že formulář Žádosti, který zaslal, obsahuje vady. Vyplní a 

vygeneruje nový formulář a opětovně ho zašle. 


