V 03/2008 MO 12

Metodické oznámení pro žadatele v rámci výzvy č. 03/2008
Věc: Certifikace ubytovacích zařízení
Certifikace je proces ověření prokazující, že náležitě identifikovaný produkt či služba jsou ve shodě
s předepsanou normou.
Tento doklad předkládají povinně žadatelé, předmětem jejichž projektu je výstavba, modernizace
či stavební úpravy ubytovacího zařízení.
Žadatelé, jejichž projekty budou v rámci podoblasti podpory 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a
služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Výborem Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Morava schváleny k poskytnutí dotace, se nejpozději před uzavřením Smlouvy o
poskytnutí dotace zaváží k následné certifikaci ubytovacího zařízení (např. formou písemného
čestného prohlášení podepsaného statutárním orgánem). V závazku bude uvedena kategorie a
třída ubytovacího zařízení, v jaké bude zařízení certifikováno.
Doklad o provedené certifikaci (certifikát, klasifikační znak) předkládají příjemci nejpozději
s první monitorovací zprávou o zajištění udržitelnosti projektu.
Pokud jsou předmětem projektu stavební úpravy či modernizace stávajícího ubytovacího zařízení
a toto zařízení vlastní certifikaci, ale certifikace není takového stupně, který odpovídá typu
ubytovacího zařízení a kvalitám jeho služeb tak, jak budou poskytovány po ukončení projektu,
musí příjemce taktéž doložit relevantní certifikaci.
Za relevantní jsou považovány certifikáty a klasifikační znaky, které udělují Sdružení podnikatelů v
pohostinství a cestovním ruchu (HO.RE.KA ČR), Národní federace hotelů a restaurací České
republiky (NFHR ČR - dnes sloučené do AHR ČR) a Sdružení podnikatelů v pohostinství,
stravovacích a ubytovacích službách (Unihost), Svaz podnikatelů ve venkovské turistice a
agroturistice ČR, Kempy a chatové osady ČR – Živnostenské společenství a Klub českých turistů.
Platné jsou standardy „Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR kategorie Hotel,
Hotel Garni, Penzion a Motel 2006 – 2009“ a „Doporučený standard ubytovacích služeb ubytování
v soukromí, kempy a chatové osady, turistické ubytovny“.
Informace o certifikacích lze nalézt na webových stránkách jednotlivých společností, a to:
www.ahrcr.cz a www.unihostostrava.com (pro klasifikaci ubytovacích zařízení kategorie Hotel,
Hotel Garni, Pension a Motel); www.venkovskaturistika.cz (pro certifikaci ubytování v soukromí);
www.kct.cz (pro certifikaci turistických ubytoven); www.camp.cz (pro klasifikaci ubytování v
kempech a chatových osadách).
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