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

jen „IUZ“) 
 

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 

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

COVID–Ubytování II - IUZ 
 

Lhůta vyhlášení výzvy začíná dnem 01. 02. 2021 a končí dnem 31. 03. 2021. 

__________________________________________________________ 

1. Číslo výzvy 

1.1. 3/2021/COV-Ubytování/IUZ 

2. Věcné zaměření výzvy a účel dotace 

2.1. Podpora odvětví cestovního ruchu, respektive individuálních ubytovacích zařízení, zasažených 
opatřeními související s pandemií COVID-19, zachování pracovních míst, provozu zařízení, 
udržení nabídky stávajících služeb, posílení likvidity a podpora rozvoje uvedeného odvětví. 

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 500 000 000 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  

01. února – 31. března 2021   Lhůta vyhlášení výzvy 

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

 

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. 
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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 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; 

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) provozuje1 živnost ubytovací služby nebo hostinskou činnost, nebo jinou činnost umožňující 
poskytovat ubytování2 na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů3; 

c) provozuje na území České republiky individuální ubytovací zařízení (viz bod 8 této výzvy);  

d) 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; 

e) Za oprávněného žadatele se nepovažují:  

a. organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní fondy, státní podniky 
a subjekty převážně financované nebo řízené státem, 

b. subjekty, které k poskytování služeb využívají byty v bytových4 domech, které jsou 
kolaudovány k plnění bytových potřeb. 

 

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 o dotaci nesmí být nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů5; 

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) v žádosti o dotaci musí identifikovat, zda je dle definice „jednoho6 podniku“ – podle nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 – propojený s jinými podniky, či nikoliv. Za „jeden podnik“ se považují 
ty subjekty, které mezi sebou a/nebo prostřednictvím jednoho či více dalších subjektů mají 

                                                 
1 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.  
2 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. 
3 Nebo je právním nástupcem provozovatele dle § 427 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník  
4 "Definice bytového domu vychází z vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, § 2, 

písm. A, bod 1. Bytový dům je dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na 
trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Zároveň musí mít 4 nebo více bytových jednotek. Konstrukční řešení 
rozlišeno není, může to být tedy i panelový dům." 

5 V případě neplátců DPH je tato podmínka nerelevantní 
6 Posuzování jednoho podniku není omezeno na Českou republiku, ale sleduje se mezinárodně. Limit podpory 

poskytnuté „jednomu podniku“ nesmí podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 za tři po sobě jdoucí jednoletá 
účetní období překročit částku 200 000 EUR na „jeden podnik“ za členský stát. 
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alespoň jeden ze vztahů uvedených níže. V případě, že je žadatel propojený s jinými podniky, 
musí v žádosti o dotaci tyto podniky uvést. Žadatel uvede IČ nebo jiný identifikátor 
pro identifikaci subjektů, pro jejich vztah s žadatelem platí, že: 

 jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům 
nebo společníkům v jiném subjektu, 

 jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího 
nebo dozorčího orgánu jiného subjektu, 

 jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50 % vliv v jiném subjektu na základě 
uzavřené smlouvy s daným subjektem, nebo ustanovení v zakladatelské smlouvě 
nebo dle stanov tohoto subjektu a 

 jeden subjekt, který je akcionářem, nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, 
v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, 
více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném 
subjektu. 

d) 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; 

e) 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 - IUZ; 

f) žadatel, který je vlastníkem dokončené/užívané stavby nebo jednotky sloužící k podnikání 
na katastrálním území, v níž je dané IUZ umístěno bude schopen doložit, že ve zdaňovacím 
období 2020 odvedl daň z nemovitých věcí z dané nemovité věci, kterou provozuje ke svému 
podnikání, a zároveň byl poplatníkem daně z nemovitých věcí za příslušné období.  

g) žadatel musí zdaňovat příjem v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů (v platném 
znění) z provozu IUZ jako příjem ze samostatné činnosti, resp. jako příjem z živnostenského 
podnikání (FO nebo PO). 

h) žadatel musí být přihlášen k platbě místního poplatku z pobytu a poplatek z pobytu odvádět 
(pouze v případě, že obec poplatek z pobytu vybírá). 

i) žadatel musí zahájit provoz ubytovacích služeb v IUZ nejpozději k 1. 10. 2020 (zapsání 
provozovny v živnostenském rejstříku)7. 

7.3. 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.)  

7.4. 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 – 2. 12. 2020 a 18. 12. 2020 - 22. 1. 2021 a tato omezení daná příslušnými usneseními 
vlády po celou dobu jejich platnosti dodržoval. Omezení daná příslušnými usneseními vlády 
je žadatel povinen dodržovat po celou dobu jejich platnosti, nejen po dobu rozhodného období. 

8. Vymezení předmětu podpory  

8.1. V rámci žádosti o dotaci musí žadatel zahrnout všechna individuální 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 individuálním ubytovacím zařízením (IUZ). 

8.3. Za IUZ je považováno ubytovací zařízení, které není hromadné ubytovací zařízení (dále jen „HUZ“) 
ve smyslu výzvy pro COVID-Ubytování II – HUZ.  

Žadatel uvede ve formuláři žádosti o poskytnutí dotace jedinečné identifikační číslo provozovny.   

                                                 
7 Žadatel uvede ve formuláři žádosti o poskytnutí dotace jedinečné identifikační číslo provozovny.  
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Vymezení pro účely dotačního titulu (vychází z  Oficiální jednotné klasifikace ubytování 
v soukromí vedené Svazem venkovské turistiky a agroturistiky8): 

 Pokoje pro hosty – jednolůžkové, dvoulůžkové, vícelůžkové pokoje, rodinné pokoje, studia. 

Uzamykatelný ubytovací prostor s lůžky a dalším vybavením pro přechodné ubytování hostů, 
který je součástí rodinného domu, nebo stavby pro rodinnou rekreaci. 

 Apartmány pro hosty - samostatná uzamykatelná ubytovací jednotka s oddělenou místností 

pro spaní a místností se sedací soupravou a kuchyňským koutem, vybavená pro přechodné 
ubytování hostů, která je součástí rodinného domu, nebo stavby pro rodinnou rekreaci. 

 Objekty pro rekreaci - samostatný ubytovací objekt (definovaný jako rodinný dům, nebo stavba 

pro rodinnou rekreaci) určený pro individuální rekreaci s lůžky, hygienickým zařízením 
a kuchyňským koutem, vybavený pro přechodné krátkodobé ubytování hostů, pronajímán jako 
celek včetně přilehlých pozemků. (např. chata, chalupa, bungalov) 

 Malé penziony – ubytování v minimálně 2 a maximálně 4 ubytovacích jednotkách* (pokoje, 

apartmány, studia) v rodinném domě, nebo stavbě pro rodinnou rekreaci. Malý penzion musí 
disponovat místností pro stravování, která zároveň může sloužit k dennímu odpočinku hostů. 

IUZ je pro účely dotačního titulu vymezeno i jako ubytovací zařízení, které splňuje kapacitní 
podmínky pro zařazení do HUZ (min. 5 pokojů a zároveň min. 10 lůžek), avšak nenaplňuje 
podmínky vyhlášky 501/2006 Sb. a vyhlášky 268/2009 Sb.  

8.4. V rámci IUZ je možné poskytovat ubytovací služby v pokojích9 „hotelového typu“, apartmánech, 
stavbách pro rodinnou rekreaci, či malých penzionech. V případě pokojů i apartmánů se musí 
jednat o samostatné uzamykatelné „objekty“ určené pro přechodné ubytování hostů. Podrobnější 
vymezení ubytovacích jednotek viz webové stránky Svazu venkovské turistiky a agroturistiky 
(Oficiální jednotná klasifikace ubytování v soukromí). 

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 de minimis10 a je možné ji kumulovat s jinými podporami 
dle Rozhodnutí EK. Při kumulaci podpor musí být dodrženy stanovené limity veřejné podpory. 

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis bude součástí elektronického 
formuláře „Žádosti o dotaci“.  

10.3. „Jednomu podniku“ nesmí být za jakákoliv tři po sobě jdoucí účetní období poskytnuta podpora 
přesahující v součtu částku 200 000 EUR za jeden členský stát. Podpora de minimis může být 
žadateli poskytnuta teprve po přezkoumání, zda celková výše podpory de minimis, kterou 
příjemce obdržel v rozhodném období daného účetního roku a předchozích dvou účetních let, 
nepřesáhne výše uvedený limit. Pokud jeden podnik během rozhodného období tří účetních let 

                                                 
8 https://www.svazvta.cz/certifikace/oficialni-jednotna-klasifikace-ubytovani-v-soukromi 
9 „Pokoj“ je chápán ve smyslu ubytovací jednotky. Ubytovací jednotkou může být např. pokoj hotelového typu, 

apartmán s více pokoji / místnostmi, ale i rodinný dům nebo rekreační objekt pronajímaný jako jeden celek, pokud 
má pouze jeden uzamykatelný vchod (např. bungalov nebo chata / chalupa). Apartmán s více pokoji / místnostmi 
je považován za jednu ubytovací jednotku, resp. za jeden pokoj. V případě, že rekreační objekt je pronajímán 
jako celek (není vnitřně členěn na více uzamykatelných pokojů / apartmánů, které jsou nabízeny samostatně), 
pak pro potřeby dotačního titulu se jedná o jednu provozovnu s jedním pokojem. 

10 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1), nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 
ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
v odvětví zemědělství (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 9). 

https://www.svazvta.cz/certifikace/oficialni-jednotna-klasifikace-ubytovani-v-soukromi
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již podporu de minimis získal, musí být při poskytnutí nové podpory de minimis dodržen strop 
ve výši 200 000 EUR. 

10.4. Pro přepočet částky podpory de minimis z EUR na Kč se používá kurz Evropské centrální banky 
platný ke dni poskytnutí podpory de minimis. Den poskytnutí podpory je stanoven jako den, kdy 
příjemci podpory de minimis tuto podporu vznikne právní nárok s tím, že vznikem právního nároku 
se rozumí den, kdy nabyl právních účinků právní akt, na jehož základě byla podpora de minimis 
poskytnuta. Den poskytnutí podpory se řídí dle § 2 písm. h) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě 
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, 
ve znění pozdějších předpisů. 

10.5. Příjemce dotace může kumulovat podporu de minimis dle této výzvy s podporou dle obecného 
nařízení o blokových výjimkách anebo se schválenými podporami dle dočasného rámce 
za předpokladu, že budou dodržena ustanovení a pravidla kumulace v těchto nařízeních 
uvedená. 

10.6. Dotace nelze kumulovat s vyplaceným Kompenzačním bonusem11 (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 II obdržel KB, bude dotace o vyplacenou 
částku KB krácena.  

10.6.1. Ustanovení předchozí věty neplatí, v případě, že žadatel za daný kalendářní den 
rozhodného období krátil dotaci související se zmírňováním následků výskytu koronaviru 
označovaného jako SARS CoV-2 v plné výši KB v rámci jiného dotačního titulu, a to jak 
v gesci MMR, tak v gesci jiných poskytovatelů. 

10.7. Dotace nelze kumulovat s podporou z dotačního titulu COVID-Ubytování II – HUZ v rámci 
stejného ubytovacího zařízení. 

10.8. 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 ve výši 200 Kč / pokoj / den v případě, že žadatel prokáže, že ubytovací 
služby v měsících roku 2019 (popřípadě 2018) odpovídajících rozhodnému období poskytoval 
(říjen, listopad, prosinec 2019, leden 2020 nebo analogicky za říjen-prosinec 2018 / leden 2019) 

Pozn. Výše uvedenou skutečnost bude muset být žadatel schopen prokázat při veřejnosprávní 
kontrole. 

11.2. V případě, že žadatel není schopen prokázat poskytování služeb ve zdaňovacím období roku 
2019, případně roku 2018, respektive zahájil svou činnost až po 31. 12. 2019, bude podpora 
ve výši 100 Kč / pokoj / den.  

A  B  C  A x B x C = D  E  D – E 

Sazba na 
pokoj / den dle 
prokazatelnosti 

poskytování 
ubytovacích 
služeb ve 

zdaňovacím 
období 2019 

(200 Kč nebo 
100 Kč) 

x 

Počet 
disponibilních 

pokojů12 
(všech 
pokojů 

ubytovacího 
zařízení, 

které mohou 
být využity 
k ubytování 

hostů) 

x 

Počet dnů 
nároku na 

dotaci 
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) 

Max. dle bodu 
11.3. 

- 

Výše 
vyplaceného 

kompenzačního 
bonusu            
(za dny 

rozhodného 
období, za 

které je 
požadována 

dotace, dle zák. 
č. 461/2020) 

= Dotace    

                                                 
11 Zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské 

činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. 
12 „Pokoj“ je chápán ve smyslu ubytovací jednotky. Ubytovací jednotkou může být např. pokoj hotelového typu, 

apartmán s více pokoji / místnostmi, ale i rodinný dům nebo rekreační objekt pronajímaný jako jeden celek, pokud 
má pouze jeden uzamykatelný vchod (např. bungalov nebo chata / chalupa). Apartmán s více pokoji / místnostmi 
je považován za jednu ubytovací jednotku, resp. za jeden pokoj. V případě, že rekreační objekt je pronajímán 
jako celek (není vnitřně členěn na více uzamykatelných pokojů / apartmánů, které jsou nabízeny samostatně), 
pak pro potřeby dotačního titulu se jedná o jednu provozovnu s jedním pokojem. 
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11.3. Max. výše dotace je stanovena na 1 800 Kč / den / provozovnu (ubytovací zařízení) pro IUZ 
otevřené před 31. 12. 2019 a 900 Kč / den / provozovnu (ubytovací zařízení) pro IUZ otevřené 
po  1. 1. 2020. 

11.4. Dotace bude poskytnuta v českých korunách. 

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), 
ve znění pozdějších předpisů 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 3/2021/COV-Ubytování/IUZ; 

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.  

Doručovací kontakty pro podání Žádosti o dotaci: 
ID datové schránky (Státní fond podpory investic): wikaiz5  
Adresa: Státní fond podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2.  

 
Pozn.: V rámci jedné datové zprávy lze zaslat pouze jednu žádost o dotaci/opravu 
žádosti/doplnění žádosti.  
 

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

12.5.1. Zároveň platí, že na konkrétní ubytovací zařízení (provozovnu) může být dotace 
z dotačního titulu COVID-Ubytování žádána pouze jednou za konkrétní rozhodné období, 
respektive jedním subjektem (nemůže žádat  současně za stejné období  vlastník 
a provozovatel). 

https://zadosti.sfpi.cz/
https://zadosti.sfpi.cz/
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12.5.2. V případě, že ubytovací zařízení (provozovna) splňuje charakter hromadného ubytovacího 
zařízení a byla na toto ubytovací zařízení (provozovnu) poskytnuta dotace v rámci výzvy 
COVID-Ubytování č. 1/2020/COV-Ubytování (vyhlášeno v roce 2020) určené pro hromadná 
ubytovací zařízení – žadatel o dotaci podá žádost o dotaci v rámci COVID-Ubytování II 
do výzvy pro hromadná ubytovací zařízení č. 2/2021/COV-Ubytování II HUZ. V případě, 
že žadatel v rámci dotačního titulu COVID - Ubytování (jarní výzva 2020) žádal, nicméně 
dotaci nezískal pro nesplnění podmínek oprávněného žadatele (nesplňoval definici HUZ), 
může podat žádost o dotaci v rámci dotačního titulu COVID - Ubytování II pro IUZ, pokud 
jeho provozovna naplňuje definici IUZ pro potřeby tohoto dotačního titulu. 

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. 

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, ve znění pozdějších předpisů.  

https://zadosti.sfpi.cz/
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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), ve znění pozdějších předpisů. 

15.2. Příjemce dotace je povinen zpřístupnit veškerou související dokumentaci a umožnit pověřeným 
zaměstnancům MMR či externím13 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: covid-iuz@sfpi.cz 

17.2. Kontakt pro dotazy ohledně výsledků řízení žádosti o dotaci: covid-iuz@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 
 

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


