
Postup pro zabezpečení objednání ubytování ukrajinských uprchlíků 

v ubytovacích zařízeních 

 

Tento postup se vztahuje na ubytování, které je zabezpečováno: 

• komerčními subjekty na základě živnostenského oprávnění (hotely, ubytovny, 

penziony apod.),  

• obcemi a jejich příspěvkovými organizacemi, 

• církvemi nebo 

• etablovanými humanitárními organizacemi, 

(dále jen „ubytovatel“). 

Ubytovatel zašle e-mail na adresu: objednavky.ubytovani@jmk.cz, který bude obsahovat: 

• informace o ubytovateli/provozovateli: (fakturační údaje) IČ, adresa, tel., e-mail,  

• název a adresa ubytovacího zařízení – pokud je odlišné od ubytovatele,  

• kontakt na odpovědnou osobu za ubytovací zařízení, číslo mobilního telefonu a e-mail, 

• počet již ubytovaných osob; počet osob, které je ještě možno ubytovat; celkovou 

možnou využitelnou kapacitu ubytovacího zařízení pro ubytování uprchlíků. 

KrÚ JMK vyhodnotí tento požadavek a telefonicky ověří uvedené údaje a případně doplní 

potřebné pro vystavení objednávky. Objednávku nelze vystavit zpětně. 

Vystavená objednávka bude zaslána na e-mailovou adresu ubytovatele a v případě nutnosti 

bude ubytovatel vyzván k její akceptaci z důvodu nutného uveřejnění v registru smluv. 

Společně s odesláním objednávky bude ubytovatel vyzván k vyplnění zaslaného formuláře k již 

ubytovaným uprchlíkům, kteří do ubytovacího zařízení nebyli určení KACPU, společně 

s nutnými podklady k těmto osobám. Veškeré vyžádané podklady ubytovatel obratem zašle 

na e-mailovou adresu objednavky.ubytovani@jmk.cz.  

Ubytovatel následně obdrží na e-mail informaci o vložení osob do databáze HUMPO, případně 

bude vyzván k doplnění údajů potřebných pro registraci. Současně mu budou poskytnuty 

přihlašovací údaje do databáze HUMPO pro úpravu termínu trvání ubytovávání u jednotlivých 

osob.  

Ubytovatel uvede termín ubytování „Od – Do“ u každé ubytované osoby tento podklad bude 

sloužit pro kontrolu faktury zaslané Jihomoravskému kraji na základě vystavené objednávky. 

Bez uvedení doby ubytování u jednotlivých osob nebude možné fakturu ze strany 

Jihomoravského kraje uhradit. Nejdřívější termín ubytování „Od“ musí být shodný s datem 

vystavení objednávky, dále dle reálného počátku ubytování jednotlivé osoby. 

Výše peněžní částky za ubytování osob se bude odvíjet od platného usnesení vlády ČR a od 

typu ubytovatele. 

 

KrÚ JMK – Krajský úřad Jihomoravského kraje 

HUMPO – databáze Humanitární pomoci 
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