
Zajištění péče o osoby prchajících z Ukrajiny 
v důsledku válečného konfliktu

Jednání ÚKŠ dne 18.3.2022



Počty osob z Ukrajiny, které překročily Schengenskou hranici



Struktura a počty osob
• Převážně ženy, matky s dětmi, děti

• K 17. 3. OAMP a PČR vydalo 187 786 víz

• V první fázi se jednalo o osoby s vazbou na ČR – měly zde zajištěno 
ubytování 

• V současné době evidovány i osoby bez vazeb, které potřebují zajistit 
ubytování



Struktura a počty osob
• Dostupné kapacity SUZ – 5 000 osob - vyčerpáno

• V současné době stoupá počet požadavků na ubytování – z původních 
1 -2 % na současnou hodnotu (k 17. 3. 2022 20,4%)

• Přes KACPU zajištěno ubytování 20 947 osob (kapacita SUZ 5 000 osob)

• Osoby v dočasném nouzovém přístřeší dne 17. 3. 2022 – 645 osob
• Praha (100),

• Plzeň (138), 

• Olomouc (26), 

• Brno (256)

• Karlovy Vary (107)

• Zlín (18).



Počty registrovaných SIM karet z Ukrajiny na území ČR



Počet udělených víz Ukrajinským občanům v ČR



Věkové kategorie



Počet osob registrovaných v KACPU



Přeshraniční pohyb osob z Ukrajiny do ČR a z ČR vlaky



Počet osob kterým bylo poskytnuto ubytování
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Porovnání počtu registrovaných osob s počtem ubytovaných osob

Počet registrovaných osob Počet ubytovaných osob



Hovory na linku OAMP



Charakter pomoci – ubytování/přístřeší
Hradí stát + kraje

Dočasné nouzové přístřeší (zpravidla do 30 dnů)
• Ubytování v prostorech se sociálním zázemím,  (sportoviště, 

školy) – vybavení lehátky, spacáky, rozšíření WC, sprch
• Ubytování v rámci KACPU po registraci  
• Ubytování ve stanech a buňkách – zbudované kempy
• Zatím stanoven náklad 200,-Kč/osoba/noc vč.zákl.stravy

• Nouzové ubytování (zpravidla do 90 dnů)
• Ubytování v hotelích, ubytovnách, ubytovacích zařízeních
• Zařízení ÚSÚ – náklady hrazeny ÚSÚ 
• Obytné buňky, které mohou být upraveny pro dlouhodobé 

ubytování
• Zatím stanoven náklad 200,-Kč/dosp.osoba/noc bez stravy
• V komerčním ubytování zatím stanoven náklad 250,-

Kč/osoba/noc bez stravy s možností příspěvku ÚSC



Charakter pomoci – dlouhodobé ubytování
Hradí stát prostřednictvím solidární dávky ubytovateli – fyzické osobě 

Ubytování v soukromí – cca 1 rok
• dle víza/doby pobytu

• ubytování u rodin nebo volném bytovém fondu fyzických osob

• zvažována případná kompenzace cestou MPSV – solidární dávka



Tabulka možnosti ubytování dle usnesení vlády o vyčlenění volných 
ubytovacích kapacit v krajích

Typ ubytování Délka 

možného 

ubytování

Jejich vymezení 

zajišťuje

Jejich provoz 

zajišťuje 

Financování Příklad nákladů na 1 

rodinu (1 žena a 2 děti-

jedno do 10-ti let 

druhé nad 10 let) na 1 

měsíc

dočasné nouzové přístřeší až 30 dnů hejtman a primátor 

hlavního městy Prahy 

na základě ÚV

starosta obce 

s rozšířenou 

působností

200 Kč osoba/ noc a 

se stravou

200+200+200=600/noc

Celkem 18.000Kč/měsíc

nouzové ubytování -

v objektech samosprávných 

celků 

zpravidla 3 

měsíce

hejtman a primátor 

hlavního městy Prahy 

na základě ÚV

starosta obce 

s rozšířenou 

působností

200 Kč osoba/ noc a 

bez stravy

200+200+200=600/noc

Celkem 18.000Kč/měsíc

nouzové ubytování -

v objektech jiných majitelů -

soukr.práv.subjekt

zpravidla 3 

měsíce

hejtman a primátor 

hlavního městy Prahy 

na základě ÚV

starosta obce 

s rozšířenou 

působností

až 250 Kč osoba/ noc a 

možnost příspěvku ÚSC 

až 125Kč

bez stravy

250+250+250=750/noc

Celkem 22.500Kč/měsíc

ubytování –

obydlí fyzické osoby

předpoklad 1 

rok

ORP, kraj fyzická osoba solidární příspěvek 

MPSV-fyzická osoba ČR

3.000-4.000 

Kč/osoba/měsíc

3.000+3.000+3.000=

9.000,-Kč/měsíc



Zajištění ubytování
• Dochází k naplnění kapacit nouzového ubytování, přechod na dočasné nouzové přístřeší v rámci 

krajů (Praha, Brno)

• Potřeba redistribuce osob do jednotlivých krajů – systém umístěnek – řeší KŠ kraje (KACPU)

• Hlášení místa pobytu osob z UA

• Vyčlenění prostor pro dočasné nouzové přístřeší (omezení aktivit v obcích a školách)

• Potřeba vytipování míst pro velkokapacitní dočasné nouzové přístřeší a nouzové ubytování
• 1. výstaviště
• 2. stanové tábory
• 3. kontejnerové nouzové ubytování

• Zvážení doby na výstavbu kontejnerového nouzového ubytování – potřebná doba v týdnech

• Chybějící ubytovací materiál – nutná specifikace potřeby z KACPU

• Nároky na obsluhu zařízení pro dočasné nouzové přístřeší – v některých krajích je již vyčerpaná 
kapacita – návaznost na další služby - praní, sprchy 

• Potřeba „integrace“ do obcí – ubytování v soukromí, ubytování v obecních zařízeních



Redistribuce uprchlíků mezi kraji



Počet osob z Ukrajiny v jednotlivých krajích ČR



Počet osob z Ukrajiny v jednotlivých krajích ČR



Počet osob z Ukrajiny v jednotlivých krajích 
ČR na 100 000 obyvatel



Počet osob z Ukrajiny v jednotlivých okresech ČR



Počet osob z Ukrajiny v jednotlivých ORP v ČR



Počet osob ubytovaných prostřednictvím KACPU k 18.3.



Celkem ubytováno na 100 000 obyvatel kraje



Humanitární pomoc ČR



Počty událostí



Počty mimořádných událostí



Počty událostí



Počet přepravených osob



Počet zpráv o činnosti



Nasazené JPO



Nasazení JPO HZS ČR


