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Přerušení ubytování – Ubytovatel 
 

 
Funkcionalita přerušení ubytování umožňuje nastavit dané osobě období, po 

které dočasně opustila ubytovací zařízení. Během přerušení ubytování není za 
osobu ubytovateli proplácen kompenzační příspěvek a počet strávených nocí 
v ubytovacím zařízení je o toto přerušení snížen. Přerušení ubytování se zároveň 

odečítá od celkového počtu strávených nocí na daném ubytovacím zařízení. Tato 
funkcionalita je dostupná v Ubytovaní > odstavec Aktuálně ubytovaní > 

konkrétní osoba > Akce. 
 

 
Obrázek 1. Zobrazení u ubytovatele 

 

Zadání přerušení ubytování 
 
Přerušení ubytování je k dispozici na detailu „Akce“. Ve výchozím zobrazení je 

k dispozici pouze tlačítko „Přidat Přerušení ubytování“, které zobrazí datumová 
pole pro zadání přerušení. 
 

 
Obrázek 2. Detail akce 



 

 

Jakmile je datum zadán a uložen, nelze jej už svépomocí změnit. Pro změnu se 

obraťte na Vaše KACPU a datum Vám upraví. 

 
Obrázek 3. Zadání datumu 

Pravidla pro vytvoření přerušení ubytování 
 
V rozhraní ubytovatele je validace přerušení ubytování obdobná jako u datumů 
ubytování. 

 
 Minimálním požadavkem pro uložení záznamu s přerušením je 

datum přerušení OD 
 Přerušení OD lze uložit se stejným datem jako ubytován OD 
 Přerušení OD lze zadat do minulosti v rámci aktuálního měsíce a data 

ubytován OD 
 Přerušení DO lze uložit se stejným datem jako ubytován DO 

 Přerušení DO lze zadat do minulosti až do dne po přerušení OD 
 
Nelze uložit: 

 Přerušení trvající méně než 1 noc – stejné datumy přerušení OD a DO 
 Přerušení před 1.1.2023 

 Přerušení před zahájením pobytu – přerušení OD je před datem 
ubytován OD 

 Ukončit záznam ubytování s probíhajícím přerušením 



 

 

Zahrnutí přerušení do sestav 
 

Jakmile má osoba nastavený datum Přerušení Od, tak je od daného dne vyjmuta 
ze všech sestav, a ubytovateli za ni v daném období nebude vyplácen 

kompenzační příspěvek. V sestavách je zobrazen celkový počet přerušených nocí, 
o který je následně ponížen počet všech nocí a kompenzační příspěvek. 
 

 
Obrázek 4. Sestava s přerušeným ubytováním 

 

Výpočet kompenzačního příspěvku 
 
Kompenzační příspěvek je vyplácen dle celkového počtu nocí v daném období, 

tedy v měsíčních sestavách se zohledňuje období od 01.xx.xxxx – 01.xx.xxxx 
(např. od 1.1.2023 – 1.2.2023). 
 

 
Obrázek 5. Plné ubytovací období za leden 

K nejčastějšímu nepochopení dochází u přechodových nocí, to jsou noci z konce 

měsíce na měsíc další. Tyto noci jsou započítávány do předešlého měsíce, tedy 
noc z 31.1.2023 – 1.2.2023 bude započítána do sestavy za leden. 

 
Obrázek 6. Ubytování bez přechodové noci na únor 

Přerušení ubytování je vypočítáváno stejně, a následně odečteno od celkového 
počtu nocí. 


