
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. března 2022 č. 207 

 
o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích 

 
 

Vláda v návaznosti na usnesení vlády ze dne 2. března 2022 č. 147, kterým došlo 
k vyhlášení nouzového stavu z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu 
na území České republiky, 

I. ukládá podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

1. hejtmanům a primátorovi hlavního městy Prahy 

a) ve spolupráci se starosty obcí s rozšířenou působností, městských částí a městských 
obvodů v termínu od 17. března 2022 zajistit ubytovací kapacity v dočasném nouzovém 
přístřeší a v nouzovém ubytování v počtech uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení pro 
účely ubytování osob přicházejících po dni 24. února 2022 z území Ukrajiny za účelem 
udělení dočasné ochrany, 

b) informovat každý den do 8 hod. ve struktuře a formátu stanovených v příloze č. 2 tohoto 
usnesení Ministerstvo vnitra cestou krizových štábů krajů o celkovém počtu volných 
ubytovacích kapacit v příslušném kraji, 

c) informovat každý den do 8 hod. Ministerstvo vnitra cestou krizových štábů krajů a místně 
příslušné krajské ředitelství Policie České republiky o obsazenosti jednotlivých zařízení 
podle bodu I/2 tohoto usnesení, 

2. starostům obcí s rozšířenou působností, městských částí a městských obvodů 
na základě uložení hejtmanem zajistit zařízení, v nichž budou ubytovány osoby uvedené 
v bodu I/1 písm. a) tohoto usnesení, a zajistit provoz těchto zařízení a v případě 
dočasného nouzového přístřeší i základní vybavení a zásobování těchto zařízení, 

3. primátorovi hlavního města Prahy a starostům obcí přijmout vhodná opatření k zajištění 
bezpečnosti zařízení podle bodu I/2 tohoto usnesení pomocí obecní policie, pokud je toto 
zařízení zřízeno v místě, kde je obecní policie oprávněna vykonávat své úkoly, a pokud 
je to vzhledem k počtu sil a prostředků obecní policie možné,   

4. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra prostřednictvím Policie České republiky 
přijmout vhodná opatření k zajištění pořádku v okolí zařízení podle bodu I/2 tohoto 
usnesení; 

II. doporučuje hejtmanům, primátorovi hlavního městy Prahy a starostům obcí s rozšířenou 
působností, městských částí a městských obvodů při plnění úkolů podle bodu I tohoto 
využívat spolupráce s fyzickými a právnickými osobami vykonávajícími činnosti v oblasti 
pomoci a podpory uprchlíkům; 
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III. stanoví, že  

1. dočasné nouzové přístřeší se poskytuje v zařízeních, která nejsou běžně určena 
k ubytování (například prostory pro sport nebo kulturu), popřípadě byla pro účely 
dočasného nouzového přístřeší vytvořena (například stany). V zařízeních pro poskytnutí 
dočasného nouzového přístřeší se ubytování poskytuje ubytované osobě po dobu 
zpravidla 30 dnů; v těchto zařízeních se přednostně ubytovávají osoby uvedené v bodě 
I/1 písm. a) tohoto usnesení bez místa hlášeného pobytu na území České republiky nebo 
osoby, které nejsou držiteli zvláštního typu víza za účelem strpění nebo dočasné 
ochrany,  

2. nouzové ubytování se poskytuje v zařízeních, která zpravidla slouží k bydlení nebo 
ubytování (například ubytovny, školská ubytovací zařízení, byty, penziony), popřípadě 
byla pro účely nouzového ubytování vytvořena (například montované objekty připojené 
na infrastrukturu). V zařízeních pro poskytnutí nouzového ubytování se ubytování 
poskytuje ubytované osobě zpravidla po dobu 3 měsíců, 

3. ubytování v obydlí fyzické osoby se pro účely tohoto usnesení vlády nepovažuje za 
dočasné nouzové přístřeší ani nouzové ubytování, 

4. se zajištěním ubytování podle tohoto usnesení vlády je spojeno v případě nouzového 
ubytování i zajištění možnosti stravování nebo přípravy stravy a v případě dočasného 
nouzového přístřeší i zajištění stravy nebo potravin; 

IV. schvaluje 

1. kompenzační příspěvek pro kraje ve výši 200 Kč na zajištění dočasného nouzového 
přístřeší podle bodu I tohoto usnesení a stravy nebo potravin podle bodu III/4 tohoto 
usnesení pro 1 ubytovanou osobu na 1 noc, 

2. kompenzační příspěvek pro kraje na zajištění nouzového ubytování podle bodu I tohoto 
usnesení v zařízeních ve vlastnictví územních samosprávných celků nebo jimi zřízených 
nebo založených právnických osob pro 1 ubytovanou osobu na 1 noc ve výši 200 Kč, 

3. kompenzační příspěvek pro kraje na zajištění nouzového ubytování podle bodu I tohoto 
usnesení v zařízeních ve vlastnictví osob neuvedených v bodu IV/2 tohoto usnesení pro 
1 ubytovanou osobu na 1 noc ve výši 250 Kč;  

V. ukládá podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

1. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy předložit pro účely výpočtu výše 
kompenzačního příspěvku a jeho výplaty do patnáctého dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, kdy bylo ubytování podle bodu I tohoto usnesení zajištěno, 
Ministerstvu financí cestou Ministerstva vnitra přehled o  ubytovaných osobách a o počtu 
dnů v kalendářním měsíci, po které jim bylo v příslušném kraji ubytování zajištěno, 

2. ministru financí využít prostředky rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa, 
položce Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich 
následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) výhradně k financování 
kompenzačních příspěvků pro kraje podle bodu IV tohoto usnesení, 
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3. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra ve spolupráci s ministrem financí v případě 
nedostatku rozpočtovaných prostředků v kapitole Všeobecná pokladní správa, položce 
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků 
(zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) předložit materiál pro schůzi vlády 
k zajištění dodatečných prostředků k financování kompenzačních příspěvků pro kraje 
podle bodu IV tohoto usnesení; 

VI. stanoví, že pro účely výpočtu plnění povinnosti podle bodu I tohoto usnesení zajistit 
nouzové ubytování a dočasné nouzové přístřeší a pro uplatnění nároku na vyplacení 
kompenzačního příspěvku podle bodu IV a V tohoto usnesení, se 

1. za dočasné nouzové přístřeší a za nouzové ubytování zajištěné hejtmanem nebo 
primátorem hlavního města Prahy považuje i ubytování zajištěné osobám přicházejícím 
z Ukrajiny v zařízeních pro nouzové ubytování ode dne 24. února 2022 a 

2. za dočasné nouzové přístřeší zajištěné hejtmanem nebo primátorem hlavního města 
Prahy považuje i přístřeší zajištěné osobám přicházejícím z Ukrajiny v zařízeních podle 
bodu III/1 tohoto usnesení. 

Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
ministr financí,  
hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy, 
starostové obcí s rozšířenou působností,  
městských částí a městských obvodů, 
starostové obcí 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Bc. Vít Rakušan 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra 
 



Příloha č. 1 
usnesení vlády 
ze dne 16. března 2022 č. 207 
 

 

Redistribuce osob mezi jednotlivé kraje 

 

Název kraje Redistribuce 
50 000 osob 

Redistribuce 
100 000 osob 

Redistribuce 
150 000 osob 

Hlavní město Praha 9 144 18 287 27 431 

Středočeský kraj 5 835 11 670 17 504 

Jihočeský kraj 2 935 5 870 8 805 

Plzeňský kraj 2 864 5 727 8 591 

Karlovarský kraj 1 308 2 617 3 925 

Ústecký kraj 3 433 6 866 10 299 

Liberecký kraj 1 876 3 751 5 627 

Královéhradecký kraj 2 395 4 790 7 186 

Pardubický kraj 2 223 4 445 6 668 

Kraj Vysočina 2 348 4 695 7 043 

Jihomoravský kraj 5 282 10 563 15 845 

Olomoucký kraj 2 667 5 334 8 000 

Zlínský kraj 2 349 4 698 7 047 

Moravskoslezský kraj 5 132 10 265 15 397 

Česká republika 50 000 100 000 150 000 

 



Příloha č. 2 
usnesení vlády 
ze dne 16. března 2022 č. 207 
 

Struktura informace o volných ubytovacích kapacitách v jednotlivých zařízeních 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Kraj Okres ORP 
Název 

zařízení 
Adresa 

GPS 
(WGS84) 

Majitel 
(subjekt) 

IČ 
Kontaktní 

osoba 
Telefon E-mail 

Typ 
ubytování 

Počet 
pokojů 

Kapacita 
celková 

Kapacita 
k 

dispozici 

K 
dispozici 

od 

K 
dispozici 

do 

WC na 
pokoji 

Sprcha 
na 

pokoji 

Kuchyň na 
pokoji 

Bezbariéro
vé pokoje 

Možnost 
stravování 

Možnost 
společného 

vaření 
Internet 

Možnost mít 
psa/kočku 

Parkoviště Poznámka 

     
                                            

     
                                            

     
                                            

     
                                            

     
                                            

     
                                            

     
                                            

     
                                            

 

 

Poznámky: 

1. Údaje o každém zařízení uvádět na samostatném řádku. 

2. Sloupce 18 až 26 vyplňujte pomocí slov „ANO“ a „NE“. 

 

 


