COVID Ubytování

Jaké ubytovací zařízení
má na dotaci nárok
Ubytovací zařízení, na které je možné obdržet dotaci:
(definice pouze pro potřeby programu)
1 Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) = stavba, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené;

nejedná se o bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci;
Oprávněné kategorie HUZ:
• hotel / motel / botel má nejméně 10 pokojů pro hosty a je vybaven pro poskytování přechodného
ubytování a služeb s tím spojených;
• hotel Garni – hotel s omezeným rozsahem stravování (nejméně snídaně);
• penzion – má nejméně 5 pokojů pro hosty, ubytovací služby srovnatelné s hotelem, ale s omezeným
rozsahem společenských a doplňkových služeb;
• turistická ubytovna / hostel – jednodušší ubytovací zařízení pro přechodné ubytování hostů s větším
počtem lůžek v jedné místnosti, minimální kapacita objektu je 10 lůžek.
• apartmánový hotel - ubytování je poskytováno ve studiích nebo v apartmánech.
Má minimálně 10 apartmánů nebo studií.

Zařízení, na které nelze získat dotaci:
• ubytovna splňující podmínky zákona č. 111/2006 Sb. o hmotné nouzi;
• ubytovna, která poskytuje dlouhodobé ubytování (delší než 2 měsíce) na základě smlouvu o ubytování;
• koleje, internáty, podnikové ubytovny a ostatní hromadná ubytovací zařízení, která primárně neslouží
cestovnímu ruchu, a byty v bytovém domě.

Co musí ubytovací zařízení splnit k podání žádosti:
1 HUZ je provozováno na území ČR.
2 Zařízení musí být označeno kategorií a třídou – povinnost vyplývající z živnostenského zákona.
3 Kategorie a třída ubytovacího zařízení splňuje parametry stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb.

a vyhláškou č. 268/2009 Sb., zejména § 43–45.
4 Ubytovací zařízení musí mít přiděleno pořadové číslo ubytovacího zařízení, tzv. PAGINU – přiděluje Český

statistický úřad.
5 Provozovatel plní, nebo se zaváže, že bude plnit, povinnost zpravodajské jednotky – povinnost vůči ČSÚ

dle § 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
• zasílání měsíčního hlášení o hostech (povinnost hotelu, motelu, botelu, hotelu Garni),
• zasílání čtvrtletního hlášení o hostech (povinnost penzionu, kempu, chatové osady a turistické ubytovny).
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Jak se prokáže kategorie a třída ubytovacího zařízení:
1 Certifikátem

• Asociace hotelů a restaurací – hotely, botely, motely, hotely Garni a penziony;
• Klub českých turistů – turistické ubytovny
2 Měsíčním/čtvrtletním hlášením o hostech na ČSÚ za období říjen–prosinec 2020 a leden 2021.

Není-li možné prokázat kategorii a třídu ubytovacího zařízení:
Žadatel sám zařadí provozovnu do kategorie a třídy a zajistí si certifikaci ubytovacího zařízení. Lhůta na zajištění
certifikace bude stanovena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze v případě,
že příjemce doloží žádost o certifikaci a požádá o změnu Rozhodnutí před uplynutím stanovené lhůty.
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