
Oddíl I - základní identifikační údaje Vyplňuje respondent nebo tazatel.

     Název ubytovacího zařízení (UZ) cestovního ruchu: o  PSČ: 

     Obec (kde sídlí Vaše ubytovací zařízení):

     Část obce:

        Základní územní jednotka:*nevyplňuje respondent

     Ulice:     Číslo popisné/orientační UZ:

    IČO a adresa provozovatele:

    Vlastní www stránky: ano - název www stránek: ………..………..….… ne

Oddíl II - kategorie ubytovacího zařízení Respondent nebo tazatel zakřížkuje správnou kategorii:
     Kategorie ubytovacího zařízení (dle metodických vysvětlivek):

hotel ***** chatová osada

hotel, motel, botel **** turistická ubytovna

hotel, motel, botel *** ostatní hromadné ubytování

hotel, motel, botel ** pronajímané pokoje v rodinném domě

hotel, motel, botel * byt, apartmán (dočasně nevyužívaný pro trvalé bydlení)

hotel garni objekt druhého bydlení 
(chata, chalupa, zahradní, zahrádkářský či vinařský domek apod.)

pension rodinný statek / farma sloužící agroturistice

kemp jiný objekt individuální rekreace 
(karavan, hausbót, maringotka, vagón, pozemek určený pro stanování)

Oddíl III - kapacitní ukazatele Vyplňuje respondent nebo tazatel.

        Počet pokojů:         Počet lůžek:

        Počet míst na volné ploše (stany, obytné přívěsy, karavany):

Dotazník vyplnil: Mobil:
Datum:
Podpis:

Zjišťování u hromadných a individuálních ubytovacích 
zařízení cestovního ruchu za rok 2011 (1. fáze)

Ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, je šetření dobrovolné. Ochrana 
důvěrnosti údajů je zaručena zákonem.
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Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Telefon:
E-mail:
Webové stránky:



Metodické vysvětlivky:
Hromadné ubytovací zařízení cestovního ruchu (HUZ CR): 

Individuální ubytovací zařízení cestovního ruchu (IUZ CR): 

o    je provozováno za komerčním účelem dle zákonných norem platných na území ČR,

- v objektu bydliště vlastníka spolu s rodinou vlastníka objektu, 
- v objektu vlastníka využívaném příbuznými či známými vlastníka,
- v objektu sloužícím k provozování živnosti vlastníka,

nebo: - v zařízení dočasně nevyužitém pro bydlení vlastníkem objektu, jeho příbuznými či známými. 

Typy individuálního ubytování, které budou předmětem šetření:
- pronajímané pokoje v rodinném domě (tzv. Zimmer frei apod.),
- dočasně nevyužívané byty, apartmány,
- objekty druhého bydlení (chaty, chalupy, zahradní, zahrádkářské a vinařské domky apod.),
- ubytování na rodinných statcích / farmách sloužících agroturistice, 
- další objekty individuální rekreace (hausbóty, maringotky, vagóny, stany na pozemku vlastníka apod.).

Host v ubytovacím zařízení (cestovního ruchu):

Mezi hosty se nezapočítávají:
- personál a majitelé ubytovacího zařízení, kteří v ubytovacím zařízení bydlí,

Lůžka 
Ubytovací zařízení udávají počet všech lůžek, která slouží přenocování hostů (vyjma lůžek příležitostných - přistýlek).

Hrubé a čisté využití

Místa na volné ploše 

Ubytovací zařízení s minimálně pěti pokoji nebo deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu. Mezi hromadná ubytovací zařízení patří 
hotely, motely, botely, penziony, hostely, turistické ubytovny, chatové osady, kempy a ostatní hromadná ubytovací zařízení (např. rekreační 
zařízení podniků, školicí střediska, kulturně-historické objekty, lázeňská zařízení a jiná ubytovací zařízení, která vyčleňují lůžkovou kapacitu 
pro cestovní ruch (např. domovy mládeže, vysokoškolské koleje, podnikové ubytovny apod.).

Informace pro respondenty : Tento dotazník slouží ke zmapování  struktury hromadných a individuálních ubytovacích zařízení 
cestovního ruchu dle kapacity jednotlivých ubytovacích zařízení. Na jeho základě bude připraven rozšířený dotazník pro 2. fázi plošného 
šetření v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2013. 
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Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Pro výpočet „hrubého využití lůžek“  je užit celkový počet stálých lůžek v ubytovacím zařízení, výpočet „čistého využití lůžek“ 

- osoby (občané ČR a cizinci), které využívají služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování za účelem zaměstnání,
či řádného studia.

Jejich počet se rovná celkovému počtu stanovišť pro umístění stanů, obytných přívěsů a karavanů.

vychází z počtu lůžek, která byla skutečně k dispozici, a stejně tak „čisté využití pokojů“ počítá pouze s počtem pokojů, které byly 
hostům k dispozici.

Ubytovací zařízení v soukromí s méně než pěti pokoji nebo méně než deseti lůžky, které splňuje následující podmínky:

Pozn.: v rekreačních zařízeních a školicích střediscích podniků (odborových svazů) se hostem rozumí každá osoba, která použila zařízení 
k přechodnému ubytování z výše vyjmenovaných důvodů, ať se jedná o vlastní zaměstnance podniků (členy odborových svazů), jejich 
rodinné příslušníky nebo osoby k podnikům (odborovým svazům) cizí. V léčebných lázních se hostem rozumí každá osoba, která 
podstoupí lázeňskou léčbu bez ohledu na způsob hrazení léčení, komplexnost léčby apod.

Každá osoba, která využila služeb zařízení poskytujících přechodné ubytování včetně dětí. Host může využít služeb ubytovacího 

Pozn.: V IUZ bývají poskytovány pouze minimální doplňkové služby – tj. neodpovídají obvyklým požadavkům objektů hromadného 
ubytování.

u kterého jsou hosté ubytováni: 

zařízení za účelem trávení dovolené, účasti na zájezdu, za účelem lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, 
symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech. 

o    poskytuje pravidelné či nepravidelné přechodné ubytování hostům – účastníkům cestovního ruchu (alespoň v části své kapacity), 


