
Časté dotazy k procesu uvolnění dotace na kompenzační příspěvky pro kraje 
v návaznosti na poskytnutí nouzového ubytování a přístřeší podle usnesení vlády 

č. 207 ze dne 16. 3. 2022, ve znění usnesení vlády č. 235 ze dne 23. 3. 2022 

1. Jaké bude Ministerstvo financí požadovat doklady za účelem poskytnutí dotace? 

Kromě písemné žádosti o dotaci, která bude splňovat náležitosti podle zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech, jejíž součástí bude vyplněný vzorový formulář*) o počtech ubytovaných 
osob, nebude Ministerstvo financí požadovat předložení dalších dokladů. Doklady prokazující 
oprávněnost vyplacených příspěvků na ubytování ze strany kraje, resp. Prahy (např. knihy 
ubytovaných, faktury…) uchovává příslušný kraj pro účely kontrol. 

*) formulář je součástí metodického doporučení Ministerstva vnitra a dostupný na webových stránkách MF 

2. Musí mít kraj k datu předložení žádosti o poskytnutí dotace uzavřené smlouvy s ubytovateli 
a zároveň vyplacenu úhradu ubytovateli? Může žádost o poskytnutí dotace za období od 24. 2 
do 31. 3. předložit později než k 15. 4. 2022? 

Dotace bude poskytována v režimu ex post, proto bude možné v žádosti uplatnit za účelem (částečné) 
refundace pouze ty výdaje, které již byly z úrovně kraje zaplaceny. Kraje (resp. Praha) musí mít před 
zasláním žádosti již smlouvy s ubytovateli (popř. s ORP) uzavřeny, protože výdaje budou vynakládat 
na základě těchto smluv. V souladu s účelem dotace bude i to, když pro zajištění činností souvisejících 
s nouzovým ubytováním kraj využije ORP ve správním obvodu kraje, a to na základě smluvního vztahu 
(např. veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí příspěvku na ubytování, 
smlouva o spolupráci dle občanského zákoníku). 

V usnesení vlády č. 207/2022 je explicitně uvedeno, že výdaje jsou způsobilé od 24. 2. 2022. První 
žádost zahrnuje období od 24. 2. – 31. 3. 2022. Čerpání lze samozřejmě odložit. V tom případě kraj 
(resp. Praha) vykáže údaje o ubytovaných osobách odděleně podle jednotlivých měsíců, tj. 24. 2. - 31. 
3.; 1.4. - 30. 4; 1. - 31. 5. atd. Pokud tedy nebudou mít kraje (resp. Praha) k 15. 4. uzavřeny smlouvy 
s ubytovateli a platby poskytovatelům ubytování budou nabíhat postupně, mohou v žádostech 
o dotace na další období (k 15. 5., 15. 6. atd.) uplatnit k refundaci i výdaje, které se vztahují 
k dřívějším obdobím. Žádost o změnu předkládání žádostí se Ministerstvu financí nepředkládá. 

3. Příjemce dotace bude sledovat výdaje pod příslušným účelovým znakem – jedná se o všechny 
výdaje i nad rámec výše dotace? 

Příjemce dotace (kraj, Praha) bude sledovat pod ÚZ pouze výdaje související s přijatým transferem 
(dotací), tedy ty výdaje, které již realizoval a žádá o jejich kompenzaci. Výdaje se sledují pod ÚZ 98045 
Kompenzační příspěvek pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny. 

Postup je upraven v Pokynu k rozpočtové skladbě, odstavec 43 Obecných zásad vztahující se k třídění 
příjmů, výdajů a financujících položek Pokynu k postupu podle vyhlášky Ministerstva financí 
č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě (verze od 2. 2. 2022): 

(43) Jestliže kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí obdržely právní akt o poskytnutí transferu nebo 
půjčených peněžních prostředků na úhradu určitého okruhu výdajů a tento transfer nebo půjčené 
peněžní prostředky jsou určeny nejen na výdaje, které budou vynaloženy v budoucnu, ale i na výdaje již 
vynaložené, změní v údajích o výdajích, které byly vynaloženy od začátku roku a již zaznamenány a které 
do tohoto okruhu patří, zařazení na jednotky třídění, které plyne z tohoto právního aktu, zejména u nich 
uvede čísla účelových znaků podle § 29 vyhlášky. 

Kraji (resp. Praze) však nic nebrání, aby v analytické nebo jiné vnitřní evidenci sledoval veškeré výdaje 
na nouzové ubytování. 



4. Může kraj, respektive ORP, uzavřít smlouvu, ve které poskytne ubytovateli vyšší úhradu, než je 
stanovena vládním usnesením a rozdíl bude uhrazen z rozpočtu kraje?  

Ano, protože obce a kraje mohou o výdajích ze svého rozpočtu rozhodovat volně v rámci samostatné 
působnosti. Ministerstvo financí ovšem bude krajům proplácet pouze částky, které odsouhlasila vláda.  

5. Na základě jakých dat o poskytnutém nouzovém ubytování se bude vycházet pro účely propočtu 
kompenzačních příspěvků v žádostech o dotaci na Ministerstvo financí?  

Na uvedené reaguje metodické doporučení Ministerstva vnitra pro územní samosprávné celky. 
Informace o ubytovacích kapacitách bude následně kraj (resp. Praha) vkládat do informačního systému 
HUMPO, který bude zdrojem dat pro propočet výše kompenzačních příspěvků v žádostech o dotaci.  

Pokud jde o mezidobí (bod VI. usnesení vlády č. 207/2022), kdy údaje nebyly zaznamenávány v systému 
HUMPO, je možné pro účely prokazování počtu osob uváděných v žádosti o dotaci využívat např.: 
uhrazené faktury doplněné výpisem z evidence daného ubytovacího zařízení, kopiemi z ubytovacích 
knih včetně čestného prohlášení ubytovatele o poskytnutí bezplatného nouzového ubytování 
v souladu s usnesením vlády č.  207/2022, popř. další doklady, které tuto skutečnost potvrzují. 

6. Příjemce dotace je povinen archivovat veškerou dokumentaci a doklady – prosíme o specifikaci 
dokladů. Stačí smlouva s poskytovatelem ubytování nebo měsíční hlášení poskytovatelů 
ubytování? Jaké doklady budou kraje potřebovat pro evidenci od obcí v případě kompenzace 
jejich uznatelných nákladů z krajem čerpané dotace?  

Příjemce dotace si musí nastavit řídící a kontrolní systém tak, aby mohl pro případ kontroly prokázat 
oprávněnost čerpání dotace. Ministerstvo financí nemůže předem stanovit konkrétní typy dokladů, 
které bude muset mít kraj k dispozici, jelikož každý může mít zaveden vlastní řídící a kontrolní systém. 

Jako příklady dokladů lze uvést: smlouvy s poskytovatelem, hlášení poskytovatelů ubytování do 
systému HUMPO, uhrazené faktury, kopie ubytovacích knih nebo jiné účetní záznamy (např. poskytnutí 
příspěvku na provoz zřízené PO) dokládající, že byly realizovány ubytovací služby, a také účetní záznam 
dokládající, že kraj (resp. Praha) realizoval příslušný výdaj, tedy uhradil dluh ubytovateli nebo poskytnul 
účelový příspěvek na provoz PO (hlavní činnost).  

7. Kraj uzavře smlouvu s ORP v režimu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení – i zde musí kraj 
dodržet zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tzn. mít od obce 
žádost o dotaci se všemi náležitostmi dle tohoto zákona, tj. dobu, v níž má být dosaženo účelu, 
odůvodnění žádosti, informace o identifikaci osob, v nichž má podíl atd.? 

Ministerstvo financí neurčuje, jaký druh smlouvy musí být uzavřen mezi krajem a ORP. Důležité je, 
aby byla tato spolupráce jakkoliv smluvně zajištěna. Peněžité plnění obcím bude kraj zajišťovat v rámci 
krizového zákona, který explicitně stanoví, že činnosti v rámci krizového řízení spadají do přenesené 
působnosti. Pokud však bude mezi krajem a ORP uzavírána smlouva o poskytnutí dotace, musí 
obsahovat náležitosti stanovené zákonem. 

8. Jak se mají kraje vypořádat s tím, že usnesením vlády č. 235 ze dne 23. 3. 2022 byly změněny 
podmínky pro výplatu příspěvků v účelových zařízeních pro ubytování podle zákona o vysokých 
školách a zároveň byla omezena výše kompenzačního příspěvku v bytě právnické osoby? 

Změnové usnesení vlády č. 235 nabylo účinnost od 25. 3. 2022. Do 24. 3. 2022 včetně se budou úhrady 
řídit usnesením vlády č. 207, od 25. 3. 2022 pak navíc podmínkami podle v usnesení vlády č. 235. 

Zpracoval: odbor 12 – Financování územních rozpočtů 
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