
Spouští se dotace Covid-ubytování 

Dnes ve 12 hod se spouští dotační program Covid-ubytování – viz tisková zpráva MMR. Informace 

k tomuto dotačnímu programu naleznete na webu Státního fondu podpory investic. 

Dotace je poskytována např. hotelům či penzionům za období od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020, tedy za 

72 dnů. Dotace náleží za každý pokoj, a to podle kategorie a třídy ubytovacího zařízení. Např. u 

penzionu činí 200 Kč/pokoj a den, tedy za celé období 14.400 Kč za pokoj. U čtyř či pětihvězdičkového 

hotelu činí 330 Kč/pokoj a den, tedy za celé období 23.760 Kč za pokoj. 

Komu z daňového přiznání za rok 2019 vyšla povinnost platit čtvrtletní zálohy, upozorňujeme, že tato 

záloha je splatná již k 15.9.2020. Kdo uhradil prominutou zálohu splatnou k 15.6.2020 a nepožádal o 

její vrácení či ji nepoužil např. na úhradu doplatku daně za rok 2019, může tuto částku využít na úhradu 

zářijové zálohy. 

Příklad 

Z daňového přiznání za rok 2018 vznikla povinnost hradit čtvrtletní zálohy ve výši 100.000,- Kč a tyto 

zálohy byly řádně uhrazeny  jak v roce 2019, tak v 03/2020. Navíc byla v 06/2020 záloha 100.000,-Kč 

také uhrazena. Z daňového přiznání za rok 2019 vznikl doplatek daně 150 tis. Kč a povinnost platit 

čtvrtletní zálohy 110 tis. Kč. Jak má být uhrazena záloha na daň? 

Pokud při úhradě doplatku daně – např. byla daň doplacena v 08/2020 – bylo využito červnové platby 

a doplacena daň ve výši 50 tis. Kč, tak je nutné do 15.9.2020 uhradit zálohu ve výši 110 tis. Kč. Pokud 

byla daň za rok 2019 doplacena ve výši 150 tis. Kč, tak vznikl přeplatek na dani 100 tis. Kč a do 15.9.2020 

je nutné uhradit jen zbývající část 10 tis. Kč.  

Přednášky na podzimní sezónu zveřejníme příští týden. Pro Váš komfort a Vaše zdraví bude snížena 

kapacita přednáškových sálů. Současně připravujeme možnost sledování přednášek přes internet.  
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