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Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dohodě) o zajištění ubytovací kapacity 

Číslo: OBJ/39/01/000704/2022

OBJEDNATEL:

Hlavni město Praha
se sídlem:
pracoviště:
zastoupené:

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Nám. Franze Kafky 1/16,110 01 Praha 1
JUDr. Markéta Štalmachová,
ředitelka odboru bezpečnosti
00064581
CZ00064581
27-5157998/6000

IČO:
DIČ:
bankovní účet:
kontaktní osoba:

DODAVATEL:

Hana Dolejšová

se sídlem: 
IČO:

Sportovní 105, Babice, 251 01 Říčany
15843718
3018768003/0800bankovní účet: 

kontaktní osoba:

(dále též „Smluvní strany")

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen 

„Dodatek") ke Smlouvě (dohodě) o zajištění ubytovací kapacity ze dne 19.4..2022 (dále jen 
„Smlouva"), a to v souladu s či. 5. odst. 5.9. této Smlouvy:

1. Preambule
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1.1. Změnou zákona č. 6512022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"), s účinností od 30. 6. 2022, smluvní vztah
uzavřený Smlouvou přešel automaticky bez dalšího ve smiuvní vztah podle § 6d

odst. 2 tohoto zákonavycházející z principu veřejné služby. Smlouva uzavřená mezi
smluvními stranami se tímto mění na veřejnoprávní.

2. Předmět Dodatku:

2.1. S ohledem na změnu právní úpravy se smluvní strany dohodly na změně znéní
článku 1. Předmět smlouvy odst. 1.3., jehož nové znění je následující:

,,1.3. Předmětem smlouvy je povinnost Dodavatele průběžně vkládat
do informačního systému HUMPO údaje o zaháleŇ a ukončení ubytování
jednotlivých ubytovaných osob, a to bezodkladně poté, co ke změně dojde."

2.2. Smluvní strany se dohodly na vložení nového odst. 1.4 do č1. 1. Předmět smlouvy
v následu;'ícím znění:

,,7.4. Za poskytování ubytování náIeží Dodavateli paušální náhrada nákladů
na ubytování za ubytovanou osobu a noc/ a to podle údajů vedených v informačním

systému HUMPO."

2.3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Cena za předmět plnění, jehož nové znění
je následující:

,,2,1. Yýše paušální náhrady nákladů na ubytování za ubytovanou osobu za 1 noc je

stanovena nařízením vlády vydaným dle § 6e odst. 2 zákona. V době uzavření
Dodatku je účinné naiízeni vlády č, 20612022 Sb., o některých podrobnostech

poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících
služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou

ochranou, dle kterého výše paušální náhrady nákladů zaubytovanou osobu zal noc
činí 250 Kč. Stanovená cena za předmět plnění je včetně daně z přidané hodnoty a je

cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady
Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění."

2,4. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3. Platební podmínky odst. 3.7,, jehož nové
zněnije následující:

,,3.7. Nedílnou součástí faktury je výpis z informačního systému HUMPO s uvedením
počtu osob a počtu llocí, za které Dodavateli vzniká nárok na paušální náhradu

nákladů na ubytování."

2.5. Smluvní strany se dohodly na změně č1.4. Stanovený termín a místo plnění odst. 4.1.,

jehož nové znění je následující:
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„4.1. Smlouva je uzavřena do doby vypláceni paušálních náhrad na ubytování dle 

zákona a právního předpisu jej provádějícího, popř. právních předpisů je 

nahrazujících a měnících."

2.6. Smluvní strany se dohodly na vložení nového odst. 4.2. do ČI. 4. Stanovený termín 

a místo plnění v následujícím znění:

„Dodavatel je oprávněn pož.ádat o výmaz ubytování z informačního systému 
HUMPO před uplynutím dobv, na kterou bylo ubytováni do informačního systému 

HUMPO zařazeno, popřípadě o snížení kapacity, písemným požadavkem s účinností 
k 15. dni po doručení tohoto požadavku. Po dobu 15 dnů od doručení požadavku je 

Dodavatel povinen nadále ubytovávat osoby dle Smlouvy."

3. Závěrečná ustanoveni:

3.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném 

projednáni, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně 
v souladu se zákonem.

3.2. Smluvní strany dodatku výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden 

v Centrální evidenci smluv (CHS) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně 
přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto 

Dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku.

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv.

3.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden 

Dodavatel.

4. Lhůta k akceptaci dodatku:

4.1. Dodavatel je povinen doručit akceptaci tohoto Dodatku Objednateli nejpozději do 3 

pracovních dnu od doručení Dodatku.

Za Objednatele: ^37-oN

J
ředitelka odboru bezpečnosti

i-*
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Dodavatel akceptuje tento Dodatek v plném rozsahu a bez výhrad.

V Praze dne

HA U íJlEJ.O 
SPORÍLl/f!í ?0E. BAfllCE 

25101 Ří ČAř.‘ť 
IC: 158 A 3713

Za Dod
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