USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. března 2022 č. 235
o změně usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 207, o vyčlenění volných
ubytovacích kapacit v krajích

Vláda v návaznosti na usnesení vlády ze dne 2. března 2022 č. 147, kterým došlo
k vyhlášení nouzového stavu z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu
na území České republiky, a v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů, s účinností ode dne 25. března 2022 od 00:00 hod.
I.

mění usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 207, o vyčlenění volných ubytovacích
kapacit v krajích tak, že

1. v bodě I/1 písm. a) se za slovo „zajistit“ vkládají slova „na území svého kraje“,
2. v bodě III/1 se za slova „nouzového přístřeší se“ vkládá slovo „bezplatné“,
3. v bodě III/2 se za slova „nouzového ubytování se“ vkládá slovo „bezplatné“,
4. v bodech IV/2 a 3 se za slova „ve výši“ vkládá slovo „až“,
5. v bodě IV/2 se za slova „právnických osob“ vkládají slova „, nebo v účelových zařízeních
pro ubytování podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů,“,
6. v bodě IV se doplňuje nový bod 4, který zní:
„4. omezení výše kompenzačního příspěvku pro kraje na zajištění nouzového ubytování
podle bodu I tohoto usnesení částkou 3 000 Kč za ubytovanou osobu za kalendářní
měsíc, je-li nouzové ubytování podle bodu I tohoto usnesení poskytováno v bytě
právnické osoby. V jednom takovém bytě lze zohlednit nejvýše 4 ubytované osoby za
kalendářní měsíc;“,
7. v bodě V/1 se za slovo „osobách“ vkládají slova „, druhu ubytovacího zařízení, výši
uplatňovaného kompenzačního příspěvku pro 1 ubytovanou osobu na 1 noc“;

II. zrušuje usnesení vlády ze dne 9. března 2022 č. 192, o kompenzaci za ubytování
uprchlíků z Ukrajiny.
Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
ministr financí,
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
starostové obcí s rozšířenou působností,
městských částí a městských obvodů

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
předseda vlády
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