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Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím  

Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 22. února 2023 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto:  

(Ž)ádám Vás o sdělení, zda existuje jednotný postup pro případ, že dle bodu IV/3 
Usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022, o vyčlenění volných ubytovacích 
kapacit v krajích, ve znění Usnesení vlády č. 235 ze dne 23. března 2022, o změně 
usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 207, o vyčlenění volných ubytovacích 
kapacit v krajích, byla poskytnuta kompenzace na ubytovanou osobu, která přešla 
státní hranice po 24. únoru 2022 z území Ukrajiny, následně získala vízum za účelem 
strpění nebo dočasné ochrany, a později (s odstupem i několika měsíců) bylo zjištěno, 
že ubytovaná osoba je občanem Ukrajiny a současně jiného členského státu EU? 
Případně pokud neexistuje jednotný postup, žádám Vás o informaci, jak Ministerstvo 
financí postupuje v oblasti kompenzací vůči krajům v tomto případě. Dále Vás žádám 
o informaci, zda Ministerstvo financí instruuje kraje, aby v tomto případě žádali vrácení 
plateb za ubytovací služby od fyzických a právnických osob, které kraji v dobré víře 
tuto ubytovací službu poskytli a tato ubytovací služba byla využita občanem Ukrajiny, 
který je současně občanem jiného členského státu EU.  

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 
 
Nároky na kompenzaci výdajů krajům za ubytování uprchlíků vzniklé do konce června 
(tj. do doby ukončení nouzového stavu) jsou krajům propláceny ze státního rozpočtu 
na základě příslušných usnesení vlády (usnesení vlády č. 207/2022 ve znění usnesení 
vlády č. 235/2022). Nároky vzniklé z tohoto titulu jsou po skončení nouzového stavu 
(tj. od prvního července) vypláceny na základě zákona č. 65/2022 Sb. (Lex Ukrajina), 
který byl pro tento účel novelizován. Podrobnosti jsou pak stanoveny v nařízení vlády 
č. 206/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Úhrady ubytovatelům provádí kraje ze svých vlastních prostředků. Následně 
Ministerstvo financí proplácí krajům vynaložené prostředky na ubytování uprchlíků 
jednou měsíčně, a to formou dotace poskytované ex post, a to podle toho, jak jsou ze 
strany krajů předkládány požadavky na kompenzaci již vynaložených výdajů za 
ubytování. 
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Kraj je zodpovědný za to, že prostředky, které chce po státním rozpočtu proplatit, byly 
vynaloženy v souladu s příslušnými usneseními vlády, zákony a podmínkami 
v rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Pokud se dodatečně prokáže, 
že prostředky státního rozpočtu byly krajem čerpány neoprávněně, musí kraj tyto 
prostředky do státního rozpočtu vrátit, jinak se dopustí porušení rozpočtové kázně, 
jehož projednání spadá do pravomoci místně příslušného finančního úřadu. Postoj 
kraje vůči poskytovateli ubytování spadá zcela do jeho pravomoci a Ministerstvo 
financí do něj nezasahuje.  

S pozdravem 
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