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Naše č. j.: UT-11554/2022
Naše sp. zn.: UT-02732/2019/26

" Smlouvy různé l V l 5

Dodatek č. 9

ke Smlouvě o ubytování
Č. j. UT-02732/2019

Česká republika - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12,
poštovní schránka P. O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,
bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú.: 52626881/0710,

ID DS: 7ruiypv,
zastoupena: Mgr. et Mgr. Pavel Bacík, ředitel
(dále jen »ubytovatel")

a

Společnost pro poskytování služeb fyzické ostrahy v areálech Správy uprchlických
zařízení Ministerstva vnitra

zastoupena:

vedoucí účastník:

cba integrated services s.r.o.
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61042,
se sídlem Orlí 542/27, 602 00 Brno,
doručovací adresa: Trnkova 156, 628 00 Brno,
IČ: 283 20 042, DIČ: CZ28320042,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-4082340217/0100,
zastoupena: Ivana Kartašová, jednatelka

účastník:

ABAS IPS Management s.r.o.
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21240,
se sídlem Českobratrská 692/15, 702 00 Ostrava,
IČ: 258 42 811, DIČ: CZ25842811,
zastoupena: Vladimíra Popardowská, prokuristka
(dále jen ,,objednatel")

(společně jako ,,smluvnístrany ")
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Vedoucí účastník a účastník v souladu s ust. § 2716 zákona Č. 89/2012 Sb., občansAý zákoník
(dále jen ,, občanský zákoník'ý na základě Smlouvy o společnosti ze dne 28.6.2018 založili
,,Společnost pro posAytování služeb jýzické ostrahy v areálech Správy uprchlických
zařízení MV".

Vedoucí účastník prohlašuje, že je objednateli plně o&ovědný za plnění smlouvy, doručování
písemnostl: ,fakturaci, tzn. za plněníj'ínančních závazků včetně sankčních ustanovení.

)
í

I.

l. Smluvní strany uzavřely dne 30.1.2019 Smlouvu o ubytování - č. j. UT-02732/2019
(dále jen ,,smlouva") ve znění Dodatku č. l - 8.

2. V souladu s ustanovením ČI. V. odst. 2 smlouvy uzavírají smluvní strany níže uvedeného
dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9.

II.

l. V souladu s Rozhodnutím ředitele SUZ MV č. 18/2022 dochází ke změně znění ČI. II.
odst. l smlouvy, a to následovně:

,,Objednatel se za poskytnutí ubytování zavazuje zaplatit ubytovateli částku ve výši 35 KČ
denně za každé i neobsazené lůžko. V případě, že budou splněny podmínky dle ust. § 3a
odst. l zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, bude
k ceně dle předchozí věty připočítán místní poplatek z pobytu ve výši stanovené
příslušnými právními předpisy."

2. Změna ceny dle odst. l tohoto článku je účinná od 1.4.2022.

III.

l. Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem
nedotčená zůstávají beze změn.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho
zveřejnění v registru smluv dle ust. § 5 odst. 2 a § 6 odst. l zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku v registru smluv
provede ubytovatel.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích S platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom výtisku.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly,
a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné
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způsobilosti k ávním úkonů, a že veškerá prohlášení v Dodatku odpovídají skutečnosti,
což níže stvrz jí svými podpisy.
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V Praze d ....l ....l...... v ..ELE.......... dn'<l../q].A4
Za ubytovatele: Za objednatele:
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Mgr. et M
·-:·- '·.-- .j;" ftředitel MV"{
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I na Kartašová
jednatelka cba integrated services s.r.o.
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