USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 29. června 2022 č. 579
o dalších podmínkách a o rozsahu ubytování pro osoby s udělenou dočasnou
ochranou a pro žadatele o udělení dočasné ochrany
Vláda
I.

ukládá

1. podle § 6b odst. 3 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, (dále
jen „zákon“) hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy povinnost na území
příslušného kraje a hlavního města Prahy zajistit v součinnosti s Ministerstvem vnitra,
Hasičským záchranným sborem České republiky a s Policií České republiky podmínky
provozu zázemí určeného k součinnosti mezi orgány státní správy a územní samosprávy
při vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování ubytování,
2. podle § 6c odst. 2 zákona členům vlády a vedoucím ústředních správních úřadů
povinnost,
a) vyčlenit a v termínu od 1. července 2022 uvolnit 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 s udělenou dočasnou ochranou
a žadatelů o udělení dočasné ochrany (dále jen „osoba s dočasnou ochranou“), výjimkou
jsou ubytovací kapacity,
aa) nezbytné pro plnění úkolů stanovených zákonem,
ab) využívané k nejnutnějším činnostem souvisejícím se zákonem stanovenou působností,
ac) nezbytné pro zajištění provozu prvku kritické infrastruktury,
ad) určené pro dlouhodobé ubytování osob v zaměstnaneckém, služebním nebo jiném
obdobném poměru nebo v obdobném postavení, nebo
ae) určené pro ubytování v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb,
b) zajistit podmínky pro ubytování osobám s dočasnou ochranou v zařízeních podle bodu
I/2a tohoto usnesení a zajistit těmto osobám možnost stravování nebo přípravy stravy,
c) informovat prostřednictvím informačního systému evidence nouzového ubytování
a dočasného nouzového přístřeší podle § 6b zákona o volných ubytovacích kapacitách
v zařízeních podle bodu I/2a tohoto usnesení,

d) zajistit úkony podle bodu I/2b tohoto usnesení v rámci schválených výdajových limitů
příslušných kapitol na rok 2022,
e) zajistit uzavření zápisů nebo smluv za možného využití vzoru uvedeného v příloze tohoto
usnesení s Ministerstvem vnitra o bezúplatném přenechání volných ubytovacích zařízení
do jeho užívání,
3. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
a) uzavřít s příslušnými organizačními složkami státu zápis a s příslušnými státními
organizacemi smlouvy k naplnění bodu I/2e,
b) prostřednictvím Policie České republiky přijmout vhodná opatření k zajištění bezpečnosti
osob a majetku a veřejného pořádku v okolí míst podle bodu I/1 tohoto usnesení,
zařízení podle bodu I/2 tohoto usnesení a míst, kde je poskytováno dočasné nouzové
přístřeší, a v jejich okolí,
c) vyhodnotit vytížení zázemí podle bodu I/1 tohoto usnesení v jednotlivých krajích
a předložit vládě do 15. srpna 2022 návrh dalšího nastavení systému provozu zázemí
podle bodu I/1 tohoto usnesení,
d) předložit vládě do 15. srpna 2022 ve spolupráci s ministrem financí návrh financování
provozu zázemí zajišťovaného od 1. července 2022 podle bodu I/1 tohoto usnesení;
II. doporučuje
1. předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, předsedovi Senátu
Parlamentu České republiky, předsedům a dalším osobám v čele Ústavního soudu,
soudů, státních zastupitelství, Nejvyššího kontrolního úřadu, Kanceláře prezidenta
republiky, Kanceláře Veřejného ochránce práv, Úřadu pro ochranu osobních údajů,
Akademie věd České republiky, Grantové agentury České republiky a guvernérovi České
národní banky postupovat obdobně podle bodu I/2 tohoto usnesení;
2. starostům obcí a primátorovi hlavního města Prahy spolupracovat s Policií České
republiky při činnosti podle bodu I/3b tohoto usnesení prostřednictvím strážníků obecní
policie;
III. stanoví, že zápisy nebo smlouvy s Ministerstvem vnitra o bezúplatném přenechání
volných ubytovacích zařízení do jeho užívání, uzavřené na základě usnesení vlády ze
dne 16. března 2022 č. 206 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v působnosti
ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů, ve znění usnesení vlády č. 234
ze dne 23. března 2022, lze nadále využívat k naplnění bodu I/2e tohoto usnesení;
IV. souhlasí pokračováním realizace Programu pomoci zvlášť zranitelným osobám
a skupinám osob z důvodu odlišného sociokulturního prostředí vstoupivším na území
České republiky v souvislosti s bezpečnostní situací na Ukrajině, a s realizací
souvisejících opatření schválených usnesením vlády ze dne 6. dubna 2022 č. 284,
ve znění usnesení vlády ze dne 1. června 2022 č. 459;
V. zrušuje s účinností ode dne 1. července 2022
1. usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 206 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit
v působnosti ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů,
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2. usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 207 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit
v krajích,
3. usnesení vlády ze dne 23. března č. 234 o změně usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 206 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v působnosti ministerstev
a ostatních ústředních správních úřadů a
4. usnesení vlády 23. března 2022 č. 235 o změně usnesení vlády ze dne 16. března 2022
č. 207 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích.
Provedou:
členové vlády
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
hejtmani, primátor hlavního města Prahy
Na vědomí:
předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
předseda Senátu Parlamentu České republiky,
předsedové a další osoby v čele Ústavního soudu, soudů,
státního zastupitelství, Nejvyššího kontrolního úřadu,
Kanceláře prezidenta republiky,
Kanceláře Veřejného ochránce práv,
Úřadu pro ochranu osobních údajů,
Akademie věd České republiky,
Grantové agentury České republiky,
guvernér České národní banky
starostové obcí

Mgr. Bc. Vít Rakušan
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
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