Oznámení o změně některých parametrů proplácení náhrad za
ubytování od 1. 7. 2022
UKRAJINA 2022
Vážená paní, vážený pane,
dovolte nám, abychom Vás upozornili na změny související s ubytováním válečných uprchlíků z Ukrajiny, které
by vstoupily v platnost s ukončením nouzového stavu, tj. od 1. 7. 2022.
V současné době Parlament ČR schválil několik novel zákonů. Jedním z takto novelizovaných zákonů je i zákon
č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných
invazí vojsk Ruské federace. Novela definuje poskytování ubytování jako veřejnou službu, popisuje systém
zajištění kapacit pro ubytování prostřednictvím krajů, stanoví paušální náhrady nákladů na ubytování a rovněž
zavádí systém jednoznačné evidence údajů o umístění, druhu, kapacitě ubytovacího zařízení a údajích o
provozovateli ubytování. Zpřesňuje i vedení jednoznačných identifikačních údajů ubytovaných osob, včetně
začátku a konce jejich ubytování (tj. „od – do“).
Smlouvy o zajištění ubytování uzavřené krajem, hlavním městem Prahou, obcí s rozšířenou působností,
městskou částí nebo městským obvodem za účelem zajištění nouzového ubytování nebo dočasného nouzového
přístřeší přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za dohody podle § 6d odst. 2 zákona č.
65/2022 Sb., ve znění tohoto zákona.
Dosavadní databáze HUMPO se tak stala jedinou oficiální „evidencí“ vedenou na základě shora citované
novelizace zákona a současně i podkladem Ministerstva financí ČR pro následné proplácení peněžních
prostředků krajům za vyplacené paušální náhrady nákladů ubytovatelům. Liberecký kraj tak bude nucen
od 1. 7. 2022 trvat u osob ubytovaných ve Vašem zařízení (tj. nejen u „nově“ ubytovaných osob, ale i u
„pokračujících“ ubytovaných osob) na důsledném vedení všech údajů v „evidenci“, tj. v databázi HUMPO, a
to včetně zápisu jednoznačných údajů o začátku a konci jejich ubytování.
Od 1. 7. 2022 nebude brán zřetel na „vyúčtování dle přílohy č. 2 smlouvy“ ubytovatele (jako doposud), který
ubytuje osoby přímo, bez vědomí kompetentních orgánů – Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR,
Ministerstva vnitra ČR nebo krajského úřadu. Požadovaná úhrada za tyto osoby nebude poskytována.
Toto se samozřejmě netýká standardní smluvní úhrady za měsíc červen 2022 předané formou vyplněného
Vyúčtování dle přílohy č. 2 uzavřené smlouvy.
Pokud máte ve svém zařízení stále ubytované osoby, které nejsou vykazovány v databázi HUMPO, je nutné
tuto situaci co nejdříve z Vaší strany řešit prostřednictvím Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině
(„KACPU“). Rovněž tak je nutné, aby ubytované osoby měly přiznán skutečně statut válečného uprchlíka, měly
v pořádku příslušné doklady, dodržovaly nařízení týkající se hlášení pobytu na Odbor azylové a migrační politiky,
resp. na Odboru cizinecké policie.
V souvislosti s ukončením nouzového stavu a nově nastaveným podmínkám ubytování uprchlíků z Ukrajiny od
1. 7. 2022 dojde k potřebě upřesnit některé zmiňované parametry ve stávajících Smlouvách. Jedná se zejména
o tyto změny, které nahrazují čl. III odst. 3) až 9) smlouvy:
a) Ubytovatel vždy k 15. dni následujícího kalendářního měsíce zašle objednateli Žádost o úhradu paušální
náhrady nákladů za ubytování („vyúčtování dle přílohy č. 1 tohoto „Oznámení“), spolu s přehledem
vygenerovaným ze systému HUMPO.
b) Kontaktní mail ve věcech vyúčtování je: majetek@kraj-lbc.cz

c) Na základě této žádosti objednatel potvrdí plnění dle této Smlouvy či vyzve ubytovatele k doplnění
podkladů.
d) Maximální kompenzace za jednu osobu za noc ubytování činí 250 Kč dle nařízení Vlády ČR č. 206/2022
Sb., případně 200 Kč při zajištění nouzového ubytování v zařízení, jehož provozovatelem je územní
samosprávný celek nebo jím zřízená nebo založená právnická osoba, nebo při zajištění nouzového
ubytování v účelových zařízeních pro ubytování podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách
e) Kompenzační částka je stanovená jako součin počtu osobonocí v daném období a výše uvedené ceny
za poskytnutí ubytování. Kompenzační částka je splatná na účet ubytovatele do 30 dnů od akceptace
vyúčtování.
f) Ubytovatel bere na vědomí, že úhrada ubytování dle této Smlouvy se týká výhradně osob, k jejichž
ubytování byl ubytovatel vyzván dle této Smlouvy. Objednatel v žádném případě nehradí ubytování za
osoby, které si ho sjednávají samy, byť by se jednalo o uprchlíky z Ukrajiny.

V případě, že ubytovatel je poskytuje na základě dosavadních smluv stravování, je oprávněn jej poskytovat
i nadále, a to až do 31. 8. 2022. Kompenzace náhrady za stravování (max 50 Kč/den) je třeba uvést zvlášť,
resp. jako samostatnou položku v „Žádosti“ dle přílohy č. 1 tohoto „Oznámení“

Svým podpisem akceptuji zejména změnu způsobu vykazování a proplácení paušální náhrady nákladů za
ubytování a další výše uvedené změny. V případě „neakceptace“ tj. nepodepsání Oznámení a jeho zaslání
zpět Libereckému kraji nebudou moci být propláceny ze strany kraje finanční prostředky za ubytování
po 1. 7. 2022.

Za smlouvu OLP/_______/2022 (prosím doplnit rukou) ubytovatel ______________________(podpis
oprávněné osoby)

Podepsané oznámení doručte Libereckému kraji (krajskému úřadu) nejdéle s vyúčtováním za měsíc červenec
2022, tj. do 15. 08. 2022

