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Klientské informace  
 

 

COVID-19: Dotace pro ubytovací zařízení 
 
 

Vláda schválila další podporu pro podnikatele 

postižené opatřeními v souvislosti s COVID 19, 

tentokrát se jedná o poskytovatele ubytování. 

Žádost o dotaci mohou podávat už od 11. září 

2020 do 30. října 2020. Rozděleno může být přes 

3,3 miliardy Kč. 

 

Komu je dotace určena?  

 

Podpora je určena provozovatelům hro-

madných ubytovacích zařízení na území ČR 

provozující živnost ubytovací služby. Kromě 

českých rezidentů může jít i o firmy z EU. 

Program naopak není určen poskytovatelům 

ubytování Airbnb. 

Výše dotace 

Výše podpory se neodvíjí od vzniklých nákladů 

ani ušlých příjmů, ale počítá se jako násobek 

následujících parametrů: 

- počet dní 

- počet pokojů 

- sazby dle kategorie ubytování 

 

Maximální počet dotovaných dní je 72 (od 14. 3. 

2020 do 24. 5. 2020, kdy byla ubytovací zařízení 

uzavřena rozhodnutím vlády). 

Podporu na tento maximální počet dní však 

mohou dostat jen ubytovací zařízení, která v 

minulých letech ubytovávala hosty po celý 

březen až květen 2019. 

U nových ubytovacích zařízení se bude počet 

dní krátit koeficientem podle průměrné 

obsazenosti v daném kraji. 

Denní sazby podpory na 1 pokoj se pohybují od 

100 Kč do 330 Kč podle kategorie ubytovacího 

zařízení. Tuto kategorii bude muset žadatel o 

dotaci doložit při podání žádosti. 

Jak žádat o dotaci? 

Žadatel o dotaci bude čestným prohlášením 

dokládat další nutné podmínky k poskytnutí 

dotace. Například, že není v úpadku, není 

nespolehlivý plátce, nemá závazky po splatnosti 

vůči státnímu rozpočtu atd. 

Pokud je žadatel členem skupiny, bude muset 

uvést i informace o této skupině, protože 

maximální výše podpory je uvedena pro 

skupinu podniků. 
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Žádost o dotaci se vyplní elektronicky na 

webové stránce Státního fondu podpory 

investic (https://sfpi.cz/covid-ubytovani/) a 

vygenerovaná žádost se odešle datovou 

schránkou. Podává se jedna žádost za všechna 

ubytovací zařízení žadatele. 

Při podání žádosti o dotaci se může žadatel 

nechat zastoupit na základě plné moci. 

 

Při podání žádosti Vám budeme rádi 

nápomocni.  
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