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Centrum sociálních služeb Praha

DOHODA O ZAJIŠŤOVÁNÍ ZIMNÍHO HUMANITÁRNÍHO OPATŘENÍ
NEZISKOVOU ORGANIZACÍ

SPOČÍVAJÍCÍ V ZAJIŠTĚNÍ NOČNÍHO MOBILNÍHO TERÉNNÍHO PROGRAMU

Účastníci dohody:

Armáda spásy v České republice, z. s.

IČO: 406 13 411

se sídlem: Petržílkova 2565/23,15800 Praha

zastoupená: Frank Robet Gjeruldsenem

bankovní spojeni: č.

(dále také jako „Poskytovatel")

a

Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace zřízená Hlavním městem Prahou 
IČO: 708 78 277
se sídlem Žilinská 2769/2, Praha 4 - Záběhlice, PSČ 14100 
zastoupená Mgr. Martinem Šimáčkem, ředitelem

(dále také jako „Příjemce")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle příslušných ustanovení právního řádu ČR, zejména 
pak dle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Dohodu o zajišťování 
zimního humanitárního opatření neziskovou organizací (dále také jako „Dohoda").

PREAMBULE

Na základě Usnesení Rady č. 2832 ze dne 15.11.2016 k návrhu Aktualizace Koncepce návrhů 
řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013 - 2020, ve spojení se Zřizovací listinou 
Příjemce je cílem Magistrátu hlavního města Prahy a hlavním účelem předmětu činnosti 
Příjemce minimalizace negativních dopadů bezdomovectví jak na bezdomovce, tak na ostatní
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2)

3)

občany a na celkovou kvalitu života Hlavního města Prahy. Za tímto účelem Usnesení Rady č. 
2832 ze dne 15.11.2016 stanovuje povinnost doplňovat a rozvíjet služby pro bezdomovce (zimní 
opatření, zdravotní péče, kapacity pro ženy či matky s dětmi, kapacity pro osoby vracející se 
z výkonu trestu odnětí svobody a pro osoby přicházející ze zařízení ústavní a ochranné výchovy, 
kapacity pro přechodné ubytování těch, kteří jsou v prvním období propadu do bezdomovectví), 
které jsou výrazně pod potřebou a zvýšit dostupnost těchto služeb při uplatňování principu 
spravedlivé distribuce těchto služeb na území Hlavního města Prahy (dále jen „Zimní opatření"). 
Příjemce v jednání ve smyslu Usnesení Rady č. 2832 ze dne 15.11.2016 navazuje v době 
následující po roce 2020, a to právě na podkladě Zřizovací listiny Příjemce a svého hlavního účelu 
předmětu činnosti.

Příjemce prohlašuje, že uzavírá tuto Dohodu za účelem zajištění dostatečného zázemí a předejití 
tak nežádoucích následků mrazivého počasí a epidemie onemocnění koronavirem SARS-CoV-2 
(dále jen „Covid 19"), a to na zdraví a životech potřebných osob dále v této Dohodě definovaných 
pod bodem 1.2.5. Dohody jako cílová skupina.

Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou 
zakázku na dodávky s názvem: „Zajištění zimních humanitárních opatření a služeb pro lidi bez 
domova - mobilní terénní programy" zadávanou ve zjednodušením režimu, podle ustanovení § 
129 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V rámci předmětné veřejné zakázky byla jako nejvhodnější nabídka vybrána, pro tuto část veřejné 
zakázky, nabídka Poskytovatele.

Předmět Dohody

1.1

1.2

Poskytovatel prohlašuje, že je neziskovou organizací.

Poskytovatel se zavazuje zajišťovat dle této Dohody pro Příjemce Zimní opatření spočívající 
v zajištění nočního mobilního terénního programu v místě a způsobem, jak níže uvedeno:

1.2.1 Místo: Zimní opatření bude zajišťováno na území města Prahy, především v MČ Praha 

5, 6, 7, 8, 9,13,14,17,18,19,20. Zázemíslužby bude umístěno v objektu Armády spásy, 
Lidická 18a, Praha 5. Provoz nočního terénu zajišťuje dvoučlenná hlídka s vozidlem 
vhodným pro převoz lidí bez domova; zaměstnanci pěšího terénu (dohoda o provedení 
práce) a zaměstnanci večerní sanitky na Praze 7 (dohoda o provedení práce).

1.2.2 Doba poskytování: denně od 1.1. 2022 do 31. 3. 2022.

1.2.3 Kapacita: dle aktuální situace a potřebnosti.

1.2.4 Provozní doba: pouze noční provoz od 20:00 do 7:00, 7 dní v týdnu. Kontaktní tel.: 773 
770 436 (noční hlídka) a 777 497 200 (koordinátor) je dostupné v době 20:00 - 8:00hod.

Centrum sociálních služeb Praha
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1.2.5 Cílová skupina: Lidé bez domova, kteří se v dané době budou nacházet mimo síť 
ubytovacích zařízení, ve veřejném prostoru a venkovních místech k přespávání. Klient 
nepotřebuje akutní péči ve zdravotnickém zařízení (v tomto případě je zprostředkován 
převoz RZS), klient souhlasí se zprostředkováním a převozem do návazných služeb.

1.2.6 Specifická opatření z důvodu hrozby nákazou Covid 19: důsledné dodržování 
hygienických opatření předcházejících riziku nákazy Poskytovatelem a současně 
důsledné požadování dodržování těchto opatření Poskytovatelem od potřebných osob 
z Cílové skupiny, jež čerpají služby Zimního opatření.

Prohlášení Příjemce

2.1.

2.2.

Příjemce prohlašuje, že je pověřen koordinací a dohledem na plnění Zimních opatření.

Příjemce dále prohlašuje, že je pověřen úhradou účelně vynaložených nákladu na zajištovám 
Zimních opatření Poskytovatelem (dále také jako „Úhrada"), (to celé dále také jako „Koordinace").

2.3. Příjemce prohlašuje, že mu byly Magistrátem hlavního města Prahy, Odborem sociálních věcí, za 
účelem Koordinace poukázány finanční prostředky pro vyplácení Úhrady Poskytovateli způsobem 
dle čl. III. Dohody.

III.

Práva a povinnosti Poskytovatele, Úhrada

Poskytovatel je dle této Dohody povinen zajišťovat Zimní opatření podle čl. I. Dohody a na základě 
Koordinace Příjemce.

3.2. Poskytovateli náleží úhrada za zajištění zimního opatření v maximální výši 309 000,- Kč bez DPH 
měsíčně, přičemž celková měsíční výše úhrady za zajišťování Zimního opatření dle této Dohody 
nepřekročí Rozpočet, jež je přílohou č. 1 této Dohody.

3.3. Poskytovatel je povinen předložit Příjemci vyúčtování účelně vynaložených nákladu na zajištěni 
Zimního opatření (dále také jako „Faktura") spolu s podrobným rozpisem právě účelně 
vynaložených nákladů na zajištění Zimního opatření (dále také jako „Rozpis prací"). Poskytovatel 
je povinen Fakturu spolu s Rozpisem prací předložit Příjemci vždy za uplynulý měsíc, a to 
nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po takovém uplynulém měsíci.

3.4. Nebude-li Rozpis prací v souladu s vystavenou Fakturou za odpovídající uplynulý měsíc, nebude 
Poskytovateli poskytnuta Úhrada, dokud nebude rozpor odstraněn.

3.5. Poskytovatel je oprávněn čerpat Úhradu na základě předložených Faktur spolu s Rozpisem prací 
v součtu nejvýše do částky dle odst. 3.2. Dohody. Budou-li předložené Faktury spolu s Rozpisy 
prací celkovou Úhradu dle odst. 3.2. Dohody přesahovat, Poskytovatel nemá právo na vyplacení 
té části, jež celkovou Úhradu dle odst. 3.2. Dohody přesahuje.
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3.6. Účelně vynaložené náklady na zajištění Zimního opatření Poskytovatelem, které byly vynaloženy 
před nebo po účinnosti této Dohody dle odst. 6.1. Dohody, nebudou Příjemcem uhrazeny, 
nebude-li na podkladě dohody s Příjemcem stanoveno jinak.

3.7. Úhrada bude Poskytovateli, za současného splnění podmínek dle této Dohody, vyplácena 
Příjemcem bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedeném v záhlaví této Dohody.

Práva a povinnosti Příjemce

4.1. Příjemce je povinen koordinovat Poskytovatele při zajišťování Zimních opatření za podmínek 
touto Dohodou stanovených.

Další ujednání

5.1. Účastníci tímto sjednávají, že jejich vzájemná komunikace bude probíhat zejména prostřednictvím 
telefonických hovorů, elektronické pošty, poskytovatele poštovních služeb, osobních jednání 
zaznamenaných na protokolu z takového jednání, přičemž účastníci Dohody, pro komunikaci mezi 
Účastníky za účelem naplnění této Dohody, stanovují zejména níže uvedené osoby:

- Za Poskytovatele:

- Za Příjemce:

VI.

Registr smluv

6.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomi skutečnosti, že tato Smlouva podléhá povinnosti 
uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Z toho důvodu Smluvní 
strany ve vzájemné shodě označily informace, které budou znečitelněny v souladu se zákonem o 
registru smluv, což potvrzují svým podpisem. Takto bylo označeno zejména obchodní tajemství, 
utajované informace, informace chráněné právy duševního vlastnictví, informace chráněné, to 
vše ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, jejichž utajení smluvní 
strany tímto zajišťují.
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6.2. Smluvní strany zároveň prohlašují, že souhlasí se zveřejněním údajů obsažených v této Smlouvě 
za současného splnění čl. VII odst. 6.1. této Smlouvy. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí 
Příjemce.

6.3. Pro účely uveřejnění této Smlouvy v registru smluv, ke kterému je Příjemce povinen dle zák. č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, vymezují Smluvní strany cenu, případně hodnotu, předmětu 
dohody odpovídající předpokládanému plnění za období 1.1.2022 - 30.3^021. J-f., $

ťt Y*r ? o##f ^ far ja
VIL

Závěrečná ustanovení

6.4.

6.5.

Tato Dohoda je uzavírána na dobu určitou s účinnosti dle čl. I., odst. 1.2.2.Dohody.

Ve všech ostatních bodech se práva a povinnosti Účastníků dohody řídí platným právním řádem 
ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.6. Tato dohoda bude v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem a 
dodavatelem podle § 211 Zákona uzavřena elektronicky.

6.7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu všech Účastníků dohody.

6.8. Tato Dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými všemi Účastníky dohody 
na téže listině.

6.9. Účastníci dohody prohlašují, že si tuto Dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Rozpočet

V Praze dne 2021 V Praze dne...........................2021

Za Poskytovatele:
Jan
Desenský

Digitálně podepsal Jan 
Desenský 
Datum: 2021.12.20 
07:34:46 +01’00’

Za Příjemce:

Mgr. Martin 
Šimáček

Digitálně podepsal Mgr. Martin 
Šimáček
Datum: 2021.12.2011:42:28 
+01 '00'

Jan Desenský, DiS Mgr. Martin Šimáček

ředitel Centra sociálních 

služeb Karla Larssona

ředitel Centra sociálních služeb Praha, 
příspěvkové organizace
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Centrum sociálních služeb Praha

Příloha č. 1 

Rozpočet

Vyčíslení maximálních měsíčních nákladů na mobilní noční terénní program

č. položky nákladová položka částka bez DPH Vysvětlující poznámka

1 Mzdové náklady vč. odvodů zaměstnavatele 235 000,- Kč

2 Poplatky na komunikaci 500,- Kč Telefon + internet

3 Zdravotnický materiál, oblečení 7 000,- Kč Obvazový materiál, desinfekce...

4 Pohonné hmoty 12 500,- Kč Měsíční nájezd průměrně 3 500 km

5 Čistící prostředky a ostatní spotřební materiál 3 250,- Kč

Čistící prostředky, prostředky na údržbu automobilu, 

letáky

6 Potraviny pro klienty 6 000,- Kč Čaj, káva, trvanlivé potraviny

7
Spotřeba ochranných a pracovních pomůcek, 

vybavení pro pracovníky
1 000,- Kč Jednorázové rukavice a ochranné prostředky

8 Individuální rozpočet pro terénní programy 1 500,- Kč Flexibilní rozpočty na různé intervence pro klienty

9

Provozní náklady na provoz automobilu pro 

převoz osob
18 750,- Kč

10 Režie 23 500,- Kč
Náklady na správu mzdová účetní, personalistika, 

metodické vedení apod.

Celkem za měsíc 309 000,00 Kč

DPH 21%

/

64 890,00 Kč

Celkem za měsíc včetně DPH 373 890,00 Kč
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