
Informace pro starosty ORP ze dne 16.3.2022

Absolutní prioritou v současnosti je maximální využití ubytovacích kapacit jednotlivých regionů. 
To se týká především státních institucí, obecních, krajských nemovitostí a dalších ubytovacích prostorů 
neziskovek nebo jiných organizací, které bude možné využít. Zároveň Královehradecký kraj 
ve spolupráci se zainteresovanými samosprávami musí podporovat ubytování i v domácnostech. 

Nadále z úrovně kraje budeme prověřovat i dostupné komerční kapacity.

Je velmi důležité využití ubytovacích kapacit nouzového ubytování podle typu kategorie. 

Preferovaným typem je 2. kategorie ubytování:

2. kategorie = Nouzové ubytování – u toho typu se budou rozlišovat náhrady (refundace) 

a) Ubytování v zařízeních patřící státu, kraji, městu, obci, státní instituci apod. – 
plánuje se náhrada 200 Kč na osobu a den, bez stravy, proplácet se bude zpětně 
od 22.2.2022 

b) Komerční ubytování – penziony, hotely apod. – plánuje se prozatím náhrada 
250 Kč na osobu a den, bez stravy

Dalším vhodným typem je 3. kategorie, jedná se o ubytování v rodinách. MPSV příští týden projedná 
výši náhrad a způsob jejich proplácení (navrhuje se částka 3000 Kč nebo 4000 Kč). U tohoto typu 
je nespornou výhodou adaptace uprchlíků na podmínky v ČR.

Po vyčerpání dostupných možností ve 2. a 3. kategorii se začne teprve využívat 1. kategorie Dočasné 
nouzové ubytování. Jedná se o využití tělocvičen, sokoloven apod., kde je jen základní vybavení 
(lehátka, tekoucí voda). Doba pobytu je omezena maximálně 3 týdny a pak se uprchlíci přesunují 
do ubytování 2. nebo 3. kategorie. Finanční náhrada se plánuje ve výši 200 kč na osobu a den a je třeba 
zajistit stravování.

Je velmi důležité zmapovat kapacity, které poskytujeme ve 2 a 3. kategorii, bez komerčního ubytování. 
Musíme mít nahlášeny všechny kapacity, které spadají do 2 a 3. kategorie. 

I když jsou obsazeny, musí se zadat všechny do systému aplikace HUMPO. Je nutné dohlásit aplikace 
HUMPO i místa, která už byla poskytnuta ubytovaným osobám. Je nutné, abychom měli v našem 
regionu vloženy všechny do databáze od 24.2.2022, tj. všechny osoby ubytované ve 2. kategorii.

Pro potřeby evidence a proplacení financování bude vytvořen IT systém, který bude čerpat podklady 
z databáze aplikace HUMPO (Humanitární pomoc). 

Budete osloveni se žádostí o vyplnění přehledu ubytovacích kapacit v obecních nemovitostech 
u jednotlivých ORP KHK. Vytváříme komunikační kanály a databázi objektů, kde bude uvedena kapacita 
a obsazenost jednotlivých dostupných objektů.

Do databáze v aplikaci HUMPO budou zadány také kapacity za 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.

Klíčové je, že místa, která jsou dislokovaná v našem kraji budou pro KACPU KHK, ale při registraci 
se nebudou tzv. „vykrádat“ z jiných krajů.

Jakmile uprchlík bezdůvodně ukončí poskytnuté ubytování, jednou provždy vypadá ze záchranného 
systému.

V rámci dalšího přerozdělování je potřeba se bavit o celkových počtech uprchlíků s ohledem na potřebu 
zajištění vzdělávání, zdravotnictví, školství. (Například pro 2. kategorii platí pro náš kraj je směrné číslo 
cca 7500 uprchlíků.)

Nastane přerozdělování kvót podle kapacit ubytování 1. nebo 2. kategorie nebo podle celku (regionu). 
Prozatím je registrováno v ČR cca 160 tisíc uprchlíků.

Přerozdělování uprchlíků už začalo v rámci provozu KACPU, kdy přebíráme uprchlíky z pražského 
asistenčního centra. Odbavili jsme celkem už sedm autobusů a zhruba 300 osob. 

Proces propláceni refundací se bude upřesňovat, kraje a obce a úřady práce v tom budou 
zainteresovány.

U sociálních dávek bude měsíční humanitární dávka 5000 Kč pro toho, kdo bude nezaměstnaný. 
Vyplácet ji bude ÚP.

MMR vyhlásí dotační podporu obcím při rekonstrukcích obecních majetků využitých pro potřeby 
ubytování uprchlíku – bude možné tuto dotaci využít.

Příští týden budou následovat schůzky hejtmanů s ministry zdravotnictví a školství.

Terminologie: 

1. Kategorie: Dočasné nouzové ubytování – tělocvičny, sokolovny apod. – lehátka, základní 
vybavení, doba pobytu maximálně na 3 týdny. Kraje se na to mohou připravit. Tento typ 
ubytování ponechat jako poslední možnost na poslední chvíli. Plánuje se finanční částka 200 Kč 
na osobu a den, bez rozdělení dospělý/dítě. V tomto typu ubytování se počítá se stravováním.

2. Kategorie: Nouzové ubytování – u toho typu se budou rozlišovat náhrady (refundace): 
a) Ubytování v zařízeních patřící státu, kraji, městu, obci, státní instituci apod. – plánuje se 

200 Kč na osobu a den, bez stravy, proplácet se bude zpětně od 22.2.2022; 
b) Komerční ubytování – penziony, hotely apod. – plánuje se 250 Kč na osobu a den, 

bez stravy;
3. Kategorie: Ubytování v rodinách – MPSV příští týden rozhodne o výši náhrad a způsobech 

jejich proplácení (příští týden se projedná o jakou částku se bude jednat, v návrhu je 3000 Kč 
nebo 4000 Kč).


