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PRŮVODNÍ SLOVO HEJTMANA – finanční kompenzace k ubytování uprchlíků 
 
Vážení ochotní a solidární lidé, poskytovatelé ubytování v Ústeckém kraji, 
 
nesmírně si vážím pomoci všech obyvatel, dobrovolníků, tlumočníků, členů 
integrovaného záchranného systému a dalších lidí, kteří svou prací, ochotou 
a solidárností přispívají ke zvládnutí pomoci ukrajinským občanům přicházejícím 
z hrůz válečného konfliktu. Bez vašeho zapojení a úsilí bychom tuto situaci zvládali jen 
stěží. Děkuji za to, že každý pomáhá dle svých možností. Prokazujete tím obrovskou 
lidskost a velké srdce, které každý z vás máte. 
 
Na základě usnesení vlády České republiky připravil Krajský úřad Ústeckého kraje 
systém, který má poskytovatelům ubytování ode dne 17. března 2022 poskytovat 
finanční kompenzaci za ubytované občany Ukrajiny, kteří do Ústeckého kraje dorazili 
a našli zde dočasné zázemí. 
 
V řádu několika dní se musel připravit celý proces tak, aby mohly být finanční 
kompenzace vlastníkům nemovitostí poskytujících ubytování podle vládního usnesení 
propláceny. Zároveň krajský úřad zřizuje od pondělí 28. března 2022 call centrum 
(475 657 817), které bude zodpovídat veškeré dotazy v souvislosti s tímto procesem. 
 
Veškeré důležité informace a dokumenty potřebné k uzavření smlouvy s Ústeckým 
krajem najdete na internetových stránkách Ústeckého kraje a podrobně jsou uvedeny 
přílohou ve výzvě hejtmana, kterou naleznete níže. Žadatel o finanční kompenzaci 
odešle vyplněné potřebné dokumenty na příslušnou obec s rozšířenou působností. Ta 
jeho žádost zkontroluje a postoupí spolu se svým doporučením na krajský úřad. 
 
Krajští úředníci poté vyzvou žadatele k doplnění chybějících údajů či odstranění 
nesrovnalostí, popř. rovnou k podpisu smlouvy. Poskytovatel ubytování bude pak 
pravidelně zasílat na určenou e-mailovou adresu hlášení o změnách v počtu 
ubytovaných osob. Uzavřená smlouva s Ústeckým krajem bude platná od 17. března 
2022 do konce nouzového stavu vyhlášeného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 
České republiky, nebo do zrušení platného vládního usnesení. 
 
Vynasnažíme se celý proces řídit transparentně a průběžně jej zdokonalovat. Stejně 
tak budeme zveřejňovat na webových stránkách Ústeckého kraje také veškeré 
informace a odpovědi na nejčastější dotazy. 
 
Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje 


