SPRÁVA UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PROSTŘEDNICTVÍM POSKYTOVATELE UBYTOVÁNÍ

Přihlášení prostřednictvím webového rozhraní www.humpo.cz pod Vašimi přihlašovacími údaji, které
jste obdrželi emailem:
Uživatelské jméno:

Ubytovani_JcK_xy

Heslo:

JcK“IČO“

Toto jméno a heslo Vám bylo přiděleno cestou místně příslušného KACPU (Krajské asistenční centrum
pomoci Ukrajině).

Po přihlášení si otevřete „Rozhraní pro ubytovací zařízení“ a zkontrolujte si své informace – telefonní
a emailový kontakt je NEZBYTNĚ NUTNÝ! V případě, že nějaká s informací nesouhlasí nebo chybí,
obraťte se na skupinu ubytování: humpo@jck.izscr.cz

Skrz tlačítko „ÚPRAVA“ umožňuje ubytovateli editovat nabízenou kapacitu (označeno zeleným
rámečkem), v danou chvíli. Zároveň je zde možná úprava termínu DO (označeno modrým rámečkem)
kdy plánuje ubytovatel nabízet své ubytovací zařízení pro potřeby KACPU.

?

„Celková kapacita“ = kapacita, kterou je možné využít pro ubytování UA uprchlíků

Pomocí tlačítka „UBYTOVANÍ“ provádějte správu svých osob. V této ikoně uvidíte osoby, které Vám
byly přiděleny KACPU a čekají na přijetí ubytovatelem = zapsání termínu nástupu do ubytovacího
zařízení, tzn. „Ubytován OD“ a osoby, které jsou již vedeny pod Vaším ubytovacím zařízením a nemají
své ubytování u Vás ukončeno – již mají vyplněno „Ubytován OD“.

Editování doby ubytování osob:

Pomocí tlačítka „AKCE“ je možné editovat termín „Ubytován OD“ a „Ubytován DO“.

!!

UPOZORNĚNÍ: Pokud vyplníte termín „Ubytován DO“, osoba automaticky po uplynutí
nastaveného termínu propadne do „HISTORIE“ a v tuto chvíli NELZE již termíny editovat.

Pokud Vám chybí osoby v systému HUMPO je nutné kontaktovat skupinu ubytování přes email
humpo@jck.izscr.cz a přiložit přílohu „Formulář evidence ubytovaných do HUMPO“, který Vám
přišel spolu s návrhem smlouvy a ve kterém jste již zasílal seznam ubytovaných pro získání
přístupu do systému HUMPO.

POSTUP EXPORTU UBYTOVANÝCH PRO FAKTURACI KOMPENZAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

Pomocí modrého tlačítka „EXPORT“ se generují souhrny ubytovaných osob v ubytovacím zařízení za
vykazované období, což slouží jako podklad pro fakturaci. Součástí exportu je počet nocí u ubytovatele,
částka, na kterou má ubytovatel nárok atp.

Ubytovatel v exportu nastaví pouze měsíc a rok, následně modrým tlačítkem ZOBRAZIT otevře
vygenerovaný export. Tento export je nutné vytisknout (zelené tlačítko TISK SESTAVY), v předepsaném
poli podepsat a orazítkovat a následně odeslat s fakturou POUZE ELEKTRONICKY na email
ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz

!!

UPOZORNĚNÍ: V exportu jsou zahrnuty POUZE osoby, které mají vyplněno datum ubytován OD
příp. DO – pokud nejsou osoby editovány, nebudou započítány a akceptovány pro fakturaci.

