USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. března 2022 č. 206
o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v působnosti ministerstev a ostatních
ústředních správních úřadů

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,
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. zajistit podmínky pro ubytování osobám přicházejícím po dni 24. února 2022 z území
Ukrajiny za účelem udělení dočasné ochrany v zařízeních podle bodu I/1 tohoto usnesení
a zajistit těmto osobám možnost stravování nebo přípravy stravy,
3. informovat v termínu do 22. března 2022 a následně každý den do 8 hod. Ministerstvo
vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve struktuře
a formátu stanovených v příloze č. 1 tohoto usnesení o volných ubytovacích kapacitách
v zařízeních podle bodu I/1 tohoto usnesení,
4. zajistit úkony podle bodu I/2 tohoto usnesení v rámci schválených výdajových limitů
příslušných kapitol na rok 2022,
5. zajistit uzavření zápisů nebo smluv podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení
s Ministerstvem vnitra o bezúplatném přenechání volných ubytovacích zařízení do jeho
užívání;

II. doporučuje 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, Akademie věd České
republiky, Grantové agentury České republiky a guvernérovi České národní banky
postupovat obdobně podle bodu I tohoto usnesení;
III. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
1. uzavřít s příslušnými organizačními složkami státu zápis a s příslušnými státními
organizacemi smlouvy k naplnění bodu I/5 tohoto usnesení,
2. prostřednictvím Policie České republiky přijmout vhodná opatření k zajištění pořádku
v okolí zařízení podle bodu I tohoto usnesení;
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
Na vědomí:
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předsedové a další osoby
v čele Ústavního soudu, soudů,
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Kanceláře Veřejného ochránce práv,
Akademie věd České republiky,
Grantové agentury České republiky,
guvernér České národní banky
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