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I.
Návrh
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne
března 2022 č.
o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v působnosti ministerstev a ostatních
ústředních správních úřadů
Vláda v návaznosti na usnesení vlády č. 147 ze dne 2. března 2022, 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,
členům vlády a vedoucím ústředních správních úřadů povinnost
1. vyčlenit a v termínu od 21. března 2022 uvolnit primárně pro potřeby hejtmanů
a primátora hlavního městy Prahy všechny ubytovací kapacity v zařízeních
určených k hromadnému ubytování osob v působnosti jimi řízeného
ministerstva nebo ústředního správního úřadu, provozovaných tímto
ministerstvem, ústředním správním úřadem nebo jimi zřízenou organizační
složkou státu, příspěvkovou organizací nebo jimi založeným státním podnikem,
pro účely ubytování osob přicházejících po dni 24. února 2022 z území Ukrajiny
za účelem udělení dočasné ochrany, výjimkou jsou pouze ubytovací kapacity
a) nezbytné pro plnění úkolů stanovených zákonem,
b) využívané k nejnutnějším činnostem souvisejícím se zákonem stanovenou
působností,
c) nezbytné pro zajištění provozu prvku kritické infrastruktury,
d) určené pro dlouhodobé ubytování osob v zaměstnaneckém, služebním
nebo jiném obdobném poměru nebo v obdobném postavení, nebo
e) určené pro ubytování v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb;
2. poskytnout ubytování osobám přicházejícím po dni 24. února 2022 z území
Ukrajiny za účelem udělení dočasné ochrany v zařízeních podle bodu I/1
a zajistit těmto osobám možnost stravování nebo přípravy stravy;
3. informovat v termínu do 22. března 2022 a následně každý den do 08. hod.
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky ve struktuře a formátu stanovených v příloze tohoto usnesení
o volných ubytovacích kapacitách v zařízeních podle bodu I/1;
4. poskytnout ubytování podle bodu I/2 v rámci schválených výdajových limitů
příslušných kapitol na rok 2022;

II.

doporučuje předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
předsedovi Senátu Parlamentu České republiky, předsedům a dalším osobám
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v čele Ústavního soudu, soudů, státních zastupitelství, Nejvyššího kontrolního
úřadu, Kanceláře prezidenta republiky, Kanceláře Veřejného ochránce práv,
Akademie věd České republiky, Grantové agentury České republiky
a guvernérovi České národní banky postupovat obdobně podle bodu I;
III.

ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra prostřednictvím Policie České
republiky přijmout vhodná opatření k zajištění pořádku v okolí zařízení podle
bodu I.

IV.

zrušuje s účinností ode dne 1. dubna 2022 usnesení vlády ze dne 25. února
2022 č. 129 o poskytnutí pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou v kontextu
bezpečnostní situace na Ukrajině v ohrožení a přicestovali na území České
republiky a realizaci souvisejících opatření.

Provedou:
členové vlády
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
a osoby v čele institucí uvedených v bodě II

Předseda vlády:
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Příloha k usnesení vlády
Struktura informace o volných ubytovacích kapacitách v jednotlivých zařízeních
1
Kraj

2
Okres

3
ORP

4
Název
zařízení

5
Adresa

6
GPS
(WGS84)

7
Majitel
(subjekt)

Poznámky:
1. Údaje o každém zařízení uvádět na samostatném řádku.
2. Sloupce 18 až 26 vyplňujte pomocí slov „ANO“ a „NE“.

8
IČ

9
Kontaktní
osoba

10
Telefon

11
E-mail

12
Typ
ubytování

13
Počet
pokojů

14

15

16

17

Kapacita
celková

Kapacita
k
dispozici

K
dispozici
od

K
dispozici
do

18

19

WC na
pokoji

Sprcha
na
pokoji

20
Kuchyň na
pokoji

21
Bezbariéro
vé pokoje

22

23

24

Možnost
Možnost
společného Internet
stravování
vaření

25

26

27

Možnost mít
psa/kočku

Parkoviště

Poznámka

Předkládací zpráva

II.

Ministerstvo vnitra předkládá vládě jako součást souboru materiálů připravených
pracovními orgány Ústředního krizového štábu s cílem zajistit dostatečné ubytovací
kapacity pro cizince přicházející z území Ukrajiny také návrh návrh usnesení vlády,
kterým bude v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) krizového zákona uložena
ministerstvům a ostatním ústředním správním úřadům (prostřednictvím osob
stojících v jejich čele) povinnost vyčlenit ubytovací kapacity v zařízeních pro
hromadné ubytování a poskytnout v nich ubytování cizinců přicházejících
z území Ukrajiny.
Níže představený návrh usnesení byl vypracován Ministerstvem vnitra a následně
představen Ústřednímu krizovému štábu (11. a 14. března 2022) a současně
konzultován v rámci pracovní skupiny pro legislativu ÚKŠ.
Vzhledem k tomu, že by tento návrh měla vláda projednat dne 16. března, je s jeho
předložením vládě spojena žádost o prominutí povinnosti provádět k němu podle
Jednacího řádu vlády meziresortní připomínkové řízení.
Česká republika čelí vlně příchodu osob z Ukrajiny, která byla dne 24. února 2022
napadena Ruskou federací. Významnou část přicházejících osob tvoří ženy a děti.
Vzhledem k tomu, že ne všechny přicházející osoby mají možnost zajistit si ubytování
na území České republiky samy nebo prostřednictvím svých příbuzných nebo
známých, podporuje vláda i další způsoby, díky kterým může být těmto osobám
poskytnuto ubytování nebo alespoň dočasné nouzové přístřeší. Jednotlivé způsoby
zajištění ubytovacích kapacit a systém jejich podpory ze státního rozpočtu budou
popsány v souběžném materiálu.
Vzhledem k očekávaným počtům cizinců, kteří nemají možnost zajistit si sami své
ubytování, považuje Ministerstvo vnitra za nevyhnutelné, že budou muset být k jejich
ubytování využity také ubytovací kapacity územních samosprávných celků, nebo bude
ubytování těmto cizincům poskytováno v jednotlivých krajích také v ubytovacích
zařízeních podnikatelů. Nelze vyloučit, že dočasně bude cizincům poskytnuto pouze
nouzové přístřeší. Podle učiněných dohod obdrží jednotlivé kraje v této souvislosti
kompenzační příspěvek.
Pokud má státní rozpočet přispívat na ubytování cizinců zajišťované jednotlivými kraji
formou kompenzačního příspěvku a pokud již dostupné kapacity neumožní ubytování
cizinců v odpovídajících zařízeních, je nutné nejprve přednostně využít ubytovací
kapacity v majetku České republiky.
Z tohoto důvodu se navrhuje uložit jednotlivým ministerstvům a ostatním ústředním
správním úřadům povinnost vyčlenit všechny ubytovací kapacity v zařízeních
určených k hromadnému ubytování osob a poskytnout v takto uvolněných zařízeních
ubytování osobám přicházejícím z Ukrajiny.
Ministerstva a ostatní ústřední správní úřady jsou orgány krizového řízení a jsou
povinny plnit úkoly uložené jim vládou podle § 4 odst. 1 písm. a) krizového zákona.
Způsob provedení tohoto úkolu bude konretizován pro příslušný resort osobou stojící
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v jeho čele.
Z úkolu vyčlenit všechny ubytovací kapacity stanovuje návrhu usnesení vlády celkem
5 výjimek. Jejich cílem je zabránit narušení chodu samotného resortu. Zejména by se
uložená povinnost neměla nijak dotknout ubytovacích kapacit sloužících
zaměstnancům resortu v místě výkonu jejich služby nebo práce, nebo například
narušit ubytování žáků či studentů školských zařízení. Návrh usnesení vlády naopak
cílí především na ubytovací kapacity v rekreačních a školících zařízeních, a to bez
ohledu na jejich geografické umístění a dopravní dostupnost.
Úkol uložený vládou nevytváří zvláštní výjimku z pravidel daných zákonem
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky. Pokud příslušná zřizovací listina
neumožňuje ubytovávat v zařízení třetí osoby, měly by být na základě uloženého úkolu
učiněny takové kroky, které toto ubytování umožní (např. úprava zřizovací listiny).
Současně však uložený úkol nepočítá s tím, že by bylo k nakládání s dotčeným
majetkem České republiky (dočasně) příslušné Ministerstvo vnitra (vzhledem ke své
gesci v problematice migrace). Úkol poskytnout ubytování těmto cizincům je úkolem
každého resortu nebo ústředního správního úřadu. Ke změně organizace příslušné
nakládat s majetkem České republiky proto nedochází.
Podle bodu I/4 návrhu mají ministerstva a ostatní ústřední správní úřady poskytnout
ubytování v rámci schválených výdajových limitů příslušných kapitol na rok 2022.
Vláda současně doporučuje postupovat obdobně také dalším institucím, které
nakládají s majetkem České republiky.
Současně se navrhuje zrušit s účinností ode dne 1. dubna 2022 usnesení vlády ze dne
25. února 2022 č. 129. Tímto usnesením vláda reagovala na předpokládaný příchod
osob z území Ukrajiny bezprostředně po začátku agrese ze strany Ruské federace.
Vzhledem k tomu, že mechanismy nastavené tímto usnesením odpovídají výrazně
nižšímu počtu příchozích cizinců, než jakému čelí Česká republika v současnosti, bude
režim poskytování pomoci nastavený tímto usnesením ukončen ke konci měsíce
března a praxe bude sjednocena.
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