COVID Ubytování

Kdo je způsobilý žadatel
Provozovatel hromadného ubytovacího zařízení, který je:
Fyzickou osobou, která ke dni 1. 10. 2020 byla:
Daňovým rezidentem ČR – tj. osoba, která má bydliště anebo se obvykle zdržuje na území ČR.
Daňový nerezident ČR (s nárokem na slevu dle § 35ba odst. 2 zákona o dani z příjmu) – tj. daňový rezident EU nebo EHP,
který má nejméně 90 % příjmů ze zdrojů na území ČR.
nebo

Právnickou osobou, která ke dni 1. 10. 2020 byla:
Daňovým rezidentem ČR nebo EU nebo EHP – tj. měla sídlo na území ČR nebo jiného členského státu EU nebo EHP.

Tato osoba:
1 provozuje hromadné ubytovací zařízení na území ČR;
2 má živnostenské oprávnění na ubytovací služby, hostinskou činnost, nebo jinou činnost umožňující poskytovat

ubytování;
3 není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou – týká se plátců DPH – bude ověřováno z registru

nespolehlivých plátců zde;
4 nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním

fondům a zdravotním pojišťovnám – za závazky po splatnosti se nepovažují závazky ze splátkových kalendářů a
opožděné platby v souvislosti s COVIDEM-19.
5 není v konkurzu, úpadku ani v likvidaci a není vůči němu zahájeno ani insolvenční ani úpadkové řízení;
6 musí vědět, jestli je samostatným nebo propojeným podnikem:

• Samostatným podnikem je, když není s nikým majetkově provázán a nikdo nemá rozhodující vliv na jeho
podnikání, ani sám žadatel nemůže jiný podnik ovládat.
• Propojeným podnikem je žadatel, když např.:
a

vlastní v jiném podniku většinu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků (nebo tyto práva vlastní jiný
podnik v žadateli);

b

má právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného
podniku (nebo má toto právo jiný podnik v žadateli);

c

má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy uzavřené s daným podnikem nebo
dle ustanovení v zakladatelské listině, zakladatelské či společenské smlouvě nebo ve stanovách tohoto
podniku (nebo má tento vliv jiný podnik v žadateli);

d

je akcionářem nebo členem jiného podniku, a ovládá sám v souladu s dohodou uzavřenou s jinými
akcionáři nebo společníky daného podniku většinu hlasovacích práv náležejících akcionářům nebo
společníkům v daném podniku (nebo toto platí pro jiný podnik vůči žadateli).

Problematiku řeší Příloha I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014: odkaz zde
Propojenost podniků je vysvětlena také v dokumentu Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků:
soubor pdf zde
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7 identifikuje kategorii podniku (velikost podniku stanovuje žadatel s ohledem na propojenost podniku,

viz bod 6.):

Kategorie podniku

Počet zaměstnanců:
roční pracovní jednotka

Roční obrat

Bilanční suma
roční rozvahy

Mikropodnik

< 10

≤

2 000 mil EUR

≤

2 000 mil EUR

Malý podnik

< 50

≤

10 000 mil EUR

≤

10 000 mil EUR

Střední podnik

< 250

≤

50 000 mil EUR

≤

43 000 mil EUR

Velký podnik

> 250

> 50 000 mil EUR

> 43 000 mil EUR

a

V případě, kdy je malým podnikem nebo mikropodnikem – nesmí být proti němu zahájeno kolektivní
úpadkové řízení a zároveň nemá nesplacenou podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci.

b

V případě, kdy je středním nebo velkým podnikem – nebyl k 31. 12. 2019 podnikem v obtížích. Co je to
podnik v obtížích zjistíte zde;

8 plní nebo se zaváže plnit povinnost zpravodajské jednotky – provozované ubytovací zařízení má přiděleno

pořadové číslo ubytovacího zařízení (PAGINU) a provozovatel pravidelně zasílá měsíční/čtvrtletní hlášení
o hostech na ČSÚ;
9 přijetím dotace se vzdá práva na uplatňování dalších nároků vůči státu na náhradu škody v souvislosti

s opatřeními vůči COVID-19 v oblasti poskytování ubytovacích služeb;
10 za oprávněného žadatele se nepovažují organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní fondy,

státní podniky a subjekty převážně financované nebo řízené státem.
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