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Výzva hejtmana Ústeckého kraje vlastníkům ubytovacích zařízení  
(dále jen „ubytovatelé“) 

Ubytovatelé, kteří chtějí poskytnout ubytovací zařízení nebo již poskytli pro osoby 
přicházející z území Ukrajiny za účelem udělení dočasné ochrany, musí provést 
zaevidování svých ubytovacích kapacit v krajském registru ubytovatelů (dále jen 
„registr“) následujícím postupem: 

1. Ubytovatel je povinen zaslat svou nabídku na příslušnou obec s rozšířenou 
působností (dále jen „ORP“), v jejímž správním obvodu se ubytovací zařízení 
nachází. Kontaktní údaje na jednotlivé ORP jsou uvedeny  
v příloze č. 1. 

2. Součástí nabídky ubytování jsou následující povinné přílohy: 
a. Informace o ubytovacích kapacitách příloha č. 2, 
b. Fotodokumentace zařízení, 
c. Návrh vyplněné Smlouvy o zajištění ubytovací kapacity v elektronické 

podobě ve formátu Word, bez podpisu (nikoliv scan). Příloha č. 3 
3. Příslušné ORP ověří nabídku, kterou ubytovatel zaslal. V případě nejasností 

osloví ORP ubytovatele s žádostí o doplnění údajů. 
4. Pokud jsou veškeré náležitosti nabídky ubytování v pořádku, předá ORP 

bezodkladně (do 2 pracovních dnů) nabídku do datové schránky Ústeckého 
kraje se souhlasným/nesouhlasným doporučením (ID DS t9zbsva). Pro lepší 
přehlednost a evidenci žádáme ORP zasílat nabídky ubytovatelů zvlášť a 
v předmětu uvádět „UBYTOVÁNÍ UKRAJINA“.  

5. Pracovníci krajského úřadu provedou zaregistrování ubytovatele do registru  
a zároveň uzavírají smlouvu s ubytovatelem. 

6. Smlouvu s ubytovatelem bude uzavírat Ústecký kraj. Kraj telefonicky vyzve 
ubytovatele, na základě kontaktů z registru a uzavře s ním smlouvu. 

7. Do registru bude mít právo nahlížet Krajské asistenční centrum na pomoc 
Ukrajině (dále jen „KACPU“) a ORP. V případě potřeby využití zajištěného 
ubytování, kontaktuje ubytovatele odpovědný pracovník KACPU a ověří  
v systému dostupnou kapacitu ubytovacího zařízení. Tento pracovník informuje 
ubytovatele o tom, kolik osob do daného ubytovacího zařízení KACPU umisťuje 
a sdělí mu orientační čas umístění. 

8. Ubytovatel neprodleně po přijetí ubytovaných k ubytování (vždy nejpozději  
do 23:59 hod. tohoto dne) vyplní a odešle formulář vzniku a zániku ubytování 
(příloha č. 4), z jeho kontaktního emailu na emailovou adresu kraje 
ubytovani_ukrajina@kr-ustecky.cz. 

9. Další ustanovení týkající se práv a povinností mezi krajem a ubytovatelem jsou 
uvedeny ve vzoru Smlouvy o zajištění ubytovací kapacity příloha č. 3. 
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Definice dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování  
a výše kompenzačních příspěvků 

Ubytovací kapacity a kompenzační příspěvky definuje Usnesení vlády ČR č. 207  
ze dne 16. 3. 2022 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích následovně: 

• 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) uvedeného 
usnesení vlády bez místa hlášeného pobytu na území České republiky nebo 
osoby, které nejsou držiteli zvláštního typu víza za účelem strpění nebo 
dočasné ochrany, 

• 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, 

• ubytování v obydlí fyzické osoby se pro účely uvedeného usnesení 
vlády nepovažuje za dočasné nouzové přístřeší ani nouzové ubytování. 
Tento druh ubytování bude řešen výhledově přes úřady práce, nikoliv smlouvou 
s Ústeckým krajem viz tisková zpráva MPSV viz odkaz,   

• se zajištěním ubytování podle uvedeného 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, 

• kompenzační příspěvek ve výši 200 Kč na zajištění dočasného nouzového 
přístřeší a stravy nebo potravin pro 1 ubytovanou osobu na 1 noc, 

• kompenzační příspěvek na zajištění nouzového ubytování 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, 

• kompenzační příspěvek na zajištění nouzového ubytování v zařízeních ve 
vlastnictví ostatních osob pro 1 ubytovanou osobu na 1 noc ve výši 250 Kč.  

Usnesení vlády ČR č. 207 ze dne 16. 3. 2022 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit 
v krajích - odkaz 
 
 
V případě nejasností se obracejte na krajské call centrum: 
Telefon: 475 657 817 
Email: info_ukrajina@kr-ustecky.cz   
Provoz call centra: po – pá 7:00 – 17:00 
Zahájení činnosti call centra: od pondělí 28. března 2022 
 

 

 


