COVID Ubytování

Výše dotace
Výše dotace se rovná součinu disponibilního počtu pokojů, příslušné paušální sazby za kategorii a třídu ubytování
a počtu dnů nároku na dotaci (78 dnů rozhodného období po odečtení dnů, kdy na podporu není nárok z důvodu
sezónnosti zařízení určené na základě skutečné obsazenosti v roce 2020, resp. 2019).
Disponibilní počet pokojů – všechny pokoje v zařízení k poskytování ubytovacích služeb.
V případě apartmánového hotelu se za jeden pokoj považuje apartmán.

Paušální sazba podle kategorie a třídy ubytovacího zařízení
Kategorie a třída ubytovacího zařízení

Částka dotace na jeden pokoj

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

Krácení dotace z důvodu sezónnosti
Pokud ani v jednom z předcházejících let (2019, resp. 2018) v měsících říjen, listopad, prosinec a v lednu 2019 a 2020
nebylo zařízení obsazeno nebo v provozu, bude dotace krácena o počet dnů v měsíci, ve kterém nebylo zařízení v
provozu nebo nemělo obsazeno ani jeden pokoj. Sledování dvou posledních let je z důvodu vyloučení mimořádných
událostí, např. rekonstrukcí, v jednom ze sledovaných let.

Prokázání sezónnosti
V žádosti žadatel zaškrtne, ve kterých ze sledovaných měsíců měl otevřeno a ubytované hosty. Při následné kontrole
bude prováděna kontrola správnosti těchto údajů, a to na základě měsíčního dotazníku o hostech pro ČSÚ za předmětné
měsíce (říjen, listopad, prosinec roku 2019, případně 2018 a leden 2020, případně 2019), pokud je doložitelný, nebo
na základě jiné formálně doložitelné evidence (např. domovní kniha, kniha ubytovaných hostů, evidence uhrazených
objednávek). V dotazníku o hostech pro ČSÚ je uzavření zařízení uváděno pod kódem 12 a zařízení, které bylo ve sledovaném období bez hostů, pod kódem 14.
V případě, že u ubytovacího zařízení došlo ke změně provozovatele, prokáže sezónnost nástupce.
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Zařízení nově otevřená po 1. 1. 2020
V tomto případě náleží příjemci podpora podle průměrné obsazenosti v kraji, kde se ubytovací zařízení nachází.
Podpora se vypočítá jako součin disponibilního počtu pokojů, počtu dnů, základní sazby za pokoj a procenta čistého
využití pokoje ve sledovaném měsíci (říjen, listopad, prosinec 2019 a leden 2021).
Tabulka s obsazeností dle kraje, tj. čisté využití pokoje, je uveřejněna ve výzvě.

Výše dotace a limit veřejné podpory
Od výše dotace bude dále odečtena částka vyplaceného kompenzačního bonusu dle zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu.
Maximální výše podpory je dále omezena výší limitu veřejné podpory v režimu Dočasného rámce článku 3.1. Výše limitu
je 1800 tis. EUR. Do limitu se započítávají všechny podpory poskytované dle stejného článku Dočasného rámce.
Vše, co musí žadatel odpočíst, jsou podpory poskytnuté z programů dle schématu 3.1. (odkaz zde)
Poskytnuté, případně žádané dotace dle schématu 3.1. uvede žadatel do formuláře žádosti o dotaci. Pokud je
propojeným podnikem, uvede i informace o dotaci za propojené podniky. V případě propojených podniků se dotace
sčítají.
Vzorec pro výpočet výše podpory je nastaven v žádosti a aplikace žádosti bude maximální výši dotace počítat na základě
žadatelem zadaných hodnot sama. Žadatel pak bude moci požádat i o dotaci nižší, nikoli však vyšší.

Pro přehlednost lze vyjádřit výpočet maximální výše dotace následujícím vzorcem:

MVD = PP x PS x (PD x KS) – KB

MVD ≤ maximální limit DR (1800 tis. EUR)

kde
PP je počet disponibilních pokojů (tedy všech pokojů ubytovacího zařízení, které mohou být využity k ubytování hostů).
PS je paušální sazba podle kategorie a třídy ubytovacího zařízení stanovená ve výše uvedené tabulce.
PD je 72 dnů rozhodného období.
KS je koeficient sezónnosti předmětného zařízení stanovený u ubytovacích zařízení otevřených před 1. 1. 2020 podle
skutečného využití tohoto zařízení v měsících říjnu až prosinci 2019 (případně 2018) a lednu 2020 (případně 2019),
uvedeného v měsíčním dotazníku o hostech pro ČSÚ, a u zařízení otevřených po 1. 1. 2020 podle průměrné
obsazenosti ubytovacích zařízení v kraji, ve kterém se předmětné zařízení nachází, ve výše uvedených měsících
v datech ČSÚ.
KB – vyplacený kompenzační bonus dle zákona č. 461/2020 Sb. za dny, které se kryjí s rozhodným obdobím, za které je
požadovaná dotace.
DR – podpory čerpané dle Dočasného rámce článku 3.1, na které je již vydán právní akt.
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