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Smlouva o spolupráci 

mezi Letištěm Praha, a. s. a K srdci klíč, o.p.s. 
v oblasti realizace terénního sociálního programu v prostorách Letiště Václava Havla 

Praha, Ruzyně za účelem zvýšení bezpečnosti cestujících 
a zaměstnanců Letiště Praha, a. s. 

uzavřená mezi stranami: 

Letiště Praha, a. s. 
se sídlem: 
IČO: 
obchodní rejstřík: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: 

K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 
282 44 532 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17005 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
801812025/2700 
Ing. Jiřím Krausem, místopředsedou představenstva 
lng. Milanem Špačkem, členem představenstva 

(dále jen ııLetiště Praha") 

a 

K srdci klíč, o.p.s. 
se sídlem: u Jezera 1, Dolní Jiřetín, 434 01 Horní Jiřetín 
IČO: 270 00 222 
rejstřík o.p.s.: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 522 
bankovní spojení: ERA - Poštovní spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 248922412/0300 
zastoupená: Karlem Komárkem Dis., ředitelem 
(dále jen ,,K srdci klíč") 

Letiště Praha a K srdci klíč společně dále také jen jako ,,Smluvní strany" či jednotlivě jako 
nSmluvní strana" 

Smluvní stany uzavírají tuto Smlouva O spolupráci mezi Letištěm Praha, a. s. a K srdci 
klíč, o.p.s. V oblasti realizace terénního sociálního programu v prostorách Letiště Václava 
Havla Praha, Ruzyně za účelem zvýšení bezpečnosti cestujících a zaměstnanců Letiště 
Praha, a. S. (dále jen ,,Smlouva") uzavřenou dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb , 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,Občanský zákoník") 

Preambule 

I. 

II. 

III. 

Smluvní strany jsou si vědomy, že bezdomovech/í je vČeské republice závažným 
sociálním, zdravotním a bezpečnostním problémem, k jehož řešení je nutné koordinované 
úsilí řady státních orgánů a organizací, nestátních subjektů, jakož i dalších subjektů. 
Letiště Praha je obchodní společností podnikající v různých oblastech, především však 
v provozování veřejného mezinárodního Letiště Václava Havla Praha, Ruzyně (dále jen 
,,letiště") a zajištující pro jeho uživatele související služby. 
Letiště Praha je na základě zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, má povinnost plnit řadu povinností při zajišťování pořádku 
a bezpečnosti na letišti. 



IV. 

v. 

VI. 

VII. 

K srdci klíč je obecně prospěšná společnost, která se zaměřuje na pomoc osobám 
v krizových životních situacích, spojených zejména se ztrátou bydlení a střechy nad 
hlavou. 
Letiště Praha dlouhodobě eviduje nárůst počtu osob bez domova v prostorách Terminálu 
1 a Terminálu 2 letiště, jakož i v přilehlém prostranství. Osoby bez domova v těchto 
prostorách dlouhodobě setrvávají a často trpí závažnými zdravotními problémy. Zejména 
zdravotní problémy infekčního charakteru představují ohrožení zdraví a bezpečnosti 
nejenom pro cestující, ale i zaměstnance Letiště Praha. Letiště Praha se dlouhodobě tento 
problém snaží řešit. 
Letiště Praha si je však vědomo, že práce s osobami bez domova má svá specifika, a proto 
je nutné, aby ji skonávaly osoby s profesními kompetencemi, které ovládají metody 
a techniky práce S osobami bez domova. 
Letiště Praha má zájem za účelem zvýšení bezpečnosti na letišti navázat spolupráci se 
společností K srdci klíč, která se zaměřuje na řešení problematiky osob bez domova. 
K srdci klíč disponuje vyškolenými terénními pracovníky, láteří mají znalosti a praxi V práci 
S osobami bez domova. 

VIII. 

IX. 

Letiště Praha věří, že spolu S organizací K srdci klíč dokáže efektivně a erudovaně řešit 
problematiku osob bez domova, které se pohybují či pobývají v prostorách letiště a v jeho 
blízkém okolí, včetně autobusové zastávky Veleslavín (dále jen ,,Prostory letiště"), čímž 
dojde nejen k zlepšení životní a zdravotní úrovně těchto osob, ale především k eliminaci 
rizika ohrožení zdraví a bezpečnosti u cestujících a zaměstnanců Letiště Praha. 
Smluvní strany mají zájem navázat spolupráci při řešení problematiky osob bez domova a 
shodly se na tom, že je vhodné uzavřít tuto Smlouvu, čímž Smluvní strany projevují shodně 
vůli aktivně spolupracovat při plnění svých úkolů a povinností vyplývajících Z této Smlouva. 

Článek 1 

1 

Předmět a účel Smlouvy 

Předmětem Smlouvy je, při respektování právního postavení Smluvních stran, jejich práv 
a povinností stanovených právními předpisy, blíže upravit obsah a rozsah vzájemné 
spolupráce v oblasti realizace terénního sociálního programu v Prostorách letiště za 
účelem zvýšení bezpečnosti cestujících a zaměstnanců Letiště Praha (dále jen IIrealizace 
terénního sociálního programu "› 

2. 
›, 

Účelem Smlouvy je zajistit adekvátní řešení problematiky osob bez domova, které se 
pohybují či pobývají v Prostorách letiště (dále jen nosoby bez domova" a to 
prostřednictvím realizace terénního sociálního programu, a tím eliminovat ohrožení zdraví 
a bezpečnosti u cestujících a zaměstnanců Letiště Praha. 

Článek 2 

Obsah spolupráce 

1. Základním společným cílem Smluvnich stran při realizaci terénního sociálního programu 
je: 
a. vytvořit vzájemně koordinovaný postup/plán pro realizaci terénního sociálního 

programu a dále pro efektivní řešení problematiky osob bez domova, pohybujících se 
v Prostorách letiště, 

h. 

c. 

zajistit personální, jakož i technické kapacity pro naplnění účelu této Smlouvy, 

monitorovat osoby bez domova v Prostorách letiště, 



d. osobám bez domova, které mají zdravotní problémy nabídnout a zajistit adekvátní 
lékařskou pomoc, 

e. nabídnout osobám bez domova a případně zajistit ubytování V azylových domech 
či nízkoprahových centrech. 
poskytovat poradenství pro osoby bez domova, 
v případě zájmu pomoci zajistit pro osoby bez domova zařazení do pracovního života. 

f. 

g. 

Článek 3 
Povinnosti Letiště Praha 

1. Za účelem naplnění cílů uvedených včl. 2 této Smlouvy má Letiště Praha zejména 
povinnost: 
a. podílet se na vytvoření postupu/plánu pro realizaci terénního sociálního programu 

a dále pro efektivní řešení problematiky osob bez domova, pohybujících se 
v Prostorách letiště, 

b. poskytne terénním pracovníkům K srdci klíč místnost č. 1128 k užívání (místnost 
č. 1128 se nachází ve veřejném prostoru Terminálu 1 letiště), 
dotčené organizační jednotky Letiště Praha budou na základě žádosti K srdci klíč 
poskytovat svou součinnost, 

d. za spolupráci v oblasti realizace terénního sociálního programu a v oblasti řešení 
problematiky osob bez domova, pohybujících se v Prostorách letiště, hradit K srdci klíč 
dohodnuté peněžní plnění (odměnu) dle čl. 6 této Smlouvy. 

c. 
l 

I 
l 

I 

ı 

Článek 4 
Povinnosti K srdci klíč 

1. Za účelem naplnění cílů uvedených v čl. 2 této Smlouvy má K srdci klíč zejména povinnost: 
a. zajistit přítomnost 2 (dvou) kvalifikovaných terénních pracovníků, kteří budou 

realizovat terénní sociální program, na letišti případně i v přilehlém okolí (zejména 
zastávka Veleslavín odkud se osoby bez domova nejčastěji dopravují na letiště), a to 
v pracovní dny vždy od 8:00 do 16:30, nebo dle aktuální potřeby nebo na vyžádání 
Letiště Praha. 

b. prostřednictvím 2 (dvou) kvalifikovaných terénních pracovníků realizovat činnosti 
spočívající zejména v: 

i. poskytování individuálního přístupu vůči každé osobě bez domova, 
ı ı monitorování zdravotního stavu osoby bez domova, v případě špatného 

zdravotního stavu zajistit adekvátní zdravotní pomoc, 
iii. poskytování poradenství pro osoby bez domova, 
Iv. doporučení a případně i zajištění pro osoby bez domova využít služby 

nabízení Nízkoprahovým denním centrem v Praze 6 či v jiných obdobných 
zařízeních, 



v. doporučení případně i zajištění či zprostředkování možnosti využít vyšší 
stupně služeb pro osoby bez domova např. noclehárny, azylové domy 
sociální byty; 

vi. působení na osoby bez domova v oblasti řešení jejich životní situace, 
vii. informovat osoby bez domova o možnosti začlenění do pracovního života 

na letišti. 
c. monitorovat osoby bez domova v Prostorách letiště - v rámci této činnosti zejména 

vést o osobách bez domova, které se pohybuji či pobývají na letišti, záznam/přehled 
spolu se statistikou osob bez domova, kterým byla poskytnuta pomoc, 
záznamy/přehledy spolu se statistikou předávat pověřeným osobám Letiště Praha na 
vyžádání. 

d. předávat Letišti Praha informace o činnosti terénních pracovníků v Prostorách letiště. 
e. pravidelně (minimálně 1x. měsíčně) písemně informovat Letiště Praha O výsledcích 

činnosti terénních pracovníků na letišti. 
f. peněžité plnění (odměnu), poskytnuté ze strany Letiště Praha za spolupráci při řešení 

problematiky osob bez domova, použít pouze pro účely hrad mezd/platu pro 2 (dva) 
kvalifikované terénní pracovníky, které působí V Prostorách letiště. 

g. místnost č. 1128 v Terminálu 1 používat výhradně pro účely naplnění předmětu této 
Smlouvy. 

Článek 5 
Zásady a metody spolupráce 

1 Základními zásadami spolupráce mezi Smluvními stranami jsou systematičnost, 
potřebnost, aktuálnost, efektivnost, hospodárnost a komplexnost. 

2. Smluvní strany se zavazují při zajišťování cílů stanovených v čl. 2 této Smlouvy aktivně 
spolupracovat a o zamýšlených změnách nebo prováděných změnách v rámci realizace 
této Smlouvy se vzájemně informovat. 

3. Kterákoliv Smluvní strana má právo navrhnout změny, způsoby a podmínky dalšího 
rozvoje řešení problematiky osob bez domova, které umožní všem Smluvním stranám 
efektivněji a účinněji vykonávat činnosti vyplývající Z této Smlouvy. 

Článek 6 
Platební podmínky 

1 Letiště Praha se zavazuje poskytnout K srdci klíč za spolupráci v oblasti realizace 
terénního sociálního programu za účelem zvýšení bezpečnosti cestujících 
a zaměstnanců Letiště Praha peněžní plnění (odměnu), a to ve výši 350.000,- Kč 
(slov: tři sta padesát tisíc korun českých). 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že peněžité plnění (odměna) uvedené v čl. 6 odst. 1 
Smlouvy, bude uhrazena jednorázově, tzn., že výše peněžitého plnění (odměny) 
představuje celkovou výši úhrady ze strany Letiště Praha, a to za celou dobu tnání 
Smlouvy. 



Letiště Praha se zavazuje peněžité plnění (odměna) uvedené v ćı. 6 odst. 1 Smlouvy 
uhradit bezhotovostním převodem na účet K srdci Klíč, který je uveden v záhlaví této 
Smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí platnosti a účinnosti této Smlouvy. 

Článek 7 

Kontrola 

1. K srdci klíč souhlasí S tím, že na vyžádání Letiště Praha, doloží účelnost využití 
peněžitého plnění (odměny), poskytnutého ze strany Letiště Praha, a to kopiemi účetních 
dokladů a právních dokumentů (zejména fakturami, smlouvami, bankovními výpisy apod.), 
dále pak pracovními výkazy, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti. 

2. Pokud K srdci klíč tuto svou povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, je povinen neprodleně, 
vrátit zpět peněžité plnění (odměnu), a to ve výši, jejíž použití nebyl schopen řádně doložit 
či v tom rozsahu, vjakěm bylo peněžité plnění použito v rozporu S účelem stanoveným 
v ČI. 4 odst. 1 písm. c) Smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účet 
Letiště Praha, který je uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

Článek 8 

Pověřené osoby 
1 

2. 

3. 

"), 
Smluvní strany se zavazují, že za účelem urychlení a zefektivnění vzájemné spolupráce 
jmenují osoby uvedené v příloze této Smlouva (dále jen ,,Příloha č. 1 které budou 
oprávněny za jednotlivé účastníky jednat ve věcech Smlouvy, zejména ohledně nastavení 
konkrétních organizačních a technických detailů plnění závazků uvedených v článku 2 až 
4 Smlouvy. 
Strany se zavazují zajistit na výzvu některé ze Smluvních stran a bez zbytečného odkladu 
jednání osob uvedených v příloze této Dohody. Účelem tohoto jednání bude zejména 
projednání a stanovení organizačních a technických aspektů plnění závazků uvedených 
v článku 2 až 4 Smlouvy, a to tak, aby realizace spolupráce byla dostatečně vzájemně 
koordinována. 
Změny kontaktních údajů uvedených v Příloze č. 1 jsou si Smluvní strany povinny bez 
zbytečného odkladu písemně sdělit. 

Článek 9 

Ochrana da a informací 

3. 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Důvěrné informace, jakož i další údaje, které budou 
V průběhu Spolupráce poskytnuty, mohou obsahovat osobní údaje. Smluvní strany se 
zavazují zachovávat ohledně takových osobních údajů mlčenlivost a nakládat S nimi 
v souladu S nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

; 2016 o ochraně fyzických osob V souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů), jakož i v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., O zpracování osobních údajů. 

Povinnosti uvedené v tomto článku trvají i po skončení této Smlouvy. 

2. Letiště Praha je oprávněno uvádět K srdci klíč v rámci svých obchodních, reklamních 
či obdobných referencích. 



1. 

Článek 10 
Zveřejnění smlouvy 

K srdci klíč bere na vědomí že Letiště Praha osobou podléhající zákonu , je 
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato smlouva bude uveřejněna 
V registru smluv. 

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v této Smlouvě netvoří 
obchodí tajemství ve smyslu §504 Občanského zákoníku. 

Článek 7 
Skončení a zánik Smlouvy 

1.2. 

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020. 
Tuto Smlouvu je možné ukončit před uplynutím její účinnosti: 
a. dohodou Smluvních stran, 
b. písemnou výpovědi podanou kteroukoli Smluvní stranou pro neplnění smluvních 

povinností S tím, že výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet pwního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

3. 

1. Tato Smlouva a právní vztahy Z ní vyplývající, které tato Smlouva výslovně neupravuje, se 
řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

2. Tato Smlouva se uzavírá ve třech (3) vyhotoveních, Z nichž dvě (2) obdrží Letiště Praha 
a jedno (1) K srdci klíč. 
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem 1. 1. 2020. Stanoví-li však zvláštní právní předpis jako den nabytí účinnosti Smlouvy 
den pozdější, než ten, který je stanoven v předchozí větě, nabyde Smlouva účinnosti 
teprve tímto pozdějším dnem. 

4. 

5. 

pouze písemnými dodatky podepsanými 
SMluvními stranami. Změna této Smlouvy v jiné než písemné formě je tímto vyloučena. Za 
písemnou formu nebude pro tento účel považovaná výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. 

7. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této Smlouvy. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, 

V případě, že se některé ustanovení Smlouvy je, stane se či bude shledáno, neplatným 
nebo nevymahatelným, neovlivní to (do maximálního rozsahu povoleného příslušnými 
právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. 
V takovém případě se Smluvní strany zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné 
ustanovení novým ustanovením, které bude platné a vymahatelné. 
Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory nebo konflikty vzešlé Z této Smlouvy 
smírnou cestou formou, a to zejména prostřednictvím jednání svých pověřených osob. 

6. Smlouva může být měněna nebo doplňována 



O nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve 
vztahu k uzavření této Smlouvy. 

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni, nebo za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek, a že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě 
a srozumitelně. Na důkaz souhlasu S jejím obsahem připojuji Smluvní strany své podpisy. 

V Praze dne ....'; '*'2...... 2019 V Praze dne //4 /z 2019 

Za Letiště Praha, a I . ı ı  Za K srdci klíč, o.p.s.: 

g. Jiří Kraus 
ístopředseda představenstva 

Karel Komárek Dis. 
ředitel 
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SCHVÁLENO 
Ing. Milan Špaček 
člen představenstva 

s. Právní věci LetiŠtě, praha, a. 

I 



Pověřené osoby 

ı 

Příloha č. 1 Smlouvy 

Osoby pověřené, v rámci Smlouvy o spolupráci mezi Letištěm Praha, a. s. a K srdci klíč, o.p.s. 
v oblasti realizace terénního sociálního programu v prostorách Letiště Václava Havla Praha, 
Ruzyně za účelem zvýšení bezpečnosti cestujících a zaměstnanců Letiště Praha, a. s., 
k předávání informací a dokumentace, stejně jako k společným jednáním a dalším činnostem 
nutným pro řádnou realizaci smluvního vztahu: 

Letiště Praha, a.s. 

tel 
email 

tel. č.: 
email: _ 
tel. č.: 
email: 

K srdci klíč 

temenní pracovník 


	anony



