
**mMe-ya,

Smlouva o zajištění ubytovací kapacity 
charakteru dočasného nouzového přístřeší

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749 

KU.IP01HOL49

zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
(dále jen „Kraj“)

a

HC Dukla Jihlava, s.r.o.
se sídlem: Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava
IČO: 25514750
zastoupený: Bedřichem Ščerbanem, jednatelem 
(dále jen „HC“) 

uzavírají tuto

Smlouvu o zajištění ubytovací kapacity charakteru dočasného nouzového přístřeší 
podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů

I.
Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je
a) zajištění ubytovací kapacity a umožnění bezúplatného ubytování osob v dočasném 

nouzovém přístřeší v rozsahu stanoveném usnesením vlády č. 207 ze dne 16. 
března 2022 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích,

b) zajištění zázemí pro Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU).

2) HC poskytuje na základě této smlouvy Kraji ubytovací kapacitu pro až 50 osob na dobu 
do 31. 12. 2022 v prostorách zimního stadionu „CZ LOKO Aréna“ v Jihlavě, Tolstého 
1566/23,586 01 Jihlava.

3) HC prohlašuje, že je oprávněným uživatelem nemovitosti uvedené v bodu 2 a je oprávněn 
ji poskytnout k plnění účelu této smlouvy.

4) Smluvní strany prohlašují, že touto smlouvou nedochází k převodu užívacího práva k 
předmětu smlouvy.

5) HC bere na vědomí, že předmět smlouvy bude včetně údajů o jeho kapacitě a kontaktu 
na kontaktní osobu HC evidován prostřednictvím Krajského asistenčního centra pomoci 
Ukrajině (KACPU) v Databázi ubytování, humanitární pomoci a nabídek dopravy 
(HUMPO). HC bude zřízen přístup do HUMPO pro účely plnění povinností podle této 
smlouvy.
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6) Jako kontaktní osoby stanovuje HC:
Tereza Ščerbanová tel 776 107 576 e-mail scerbanova@hcdukla.cz ,
Martin Tobola tel. 724 583 899 e-mail stadion@hcdukla.cz.

7) V dočasném nouzovém přístřeší je pro ubytovanou osobu zajištěna strava nebo potraviny.

8) V ubytovacím zařízení budou bezplatně ubytovány osoby, které budou pro toto zařízení 
přiřazeny v systému HUMPO.

II.
Způsob zajištění provozu, vybavení a zásobování v dočasném nouzovém 

přístřeší/nouzovém ubytování

1) HC se zavazuje bezplatně umožnit ubytování a zajistit provoz a základní vybavení 
dočasného nouzového přístřeší.

2) V případě, že jsou poskytovány kapacity pro dočasné nouzové přístřeší, prohlašuje HC, 
že zařízení bude v maximální možné míře naplňovat standardy dočasného nouzového 
přístřeší stanovené Hasičským záchranným sborem České republiky.

III.
Další povinnosti HC

1) HC se zavazuje průběžně vkládat do systému HUMPO údaje o nástupu k ubytování a 
ukončení pobytu přidělených osob. HC bere na vědomí, že řádná evidence nástupů a 
ukončení ubytování osob je podmínkou pro poskytnutí úhrady podle článku IV.

2) HC hlásí denně (do 8:00 ráno) do systému HUMPO volné ubytovací kapacity.

, IV.
Úhrada

1) Kraj se zavazuje poskytnout HC úhradu, která je stanovena ve výši 200,- Kč na jednu 
ubytovanou osobu a noc, a to maximálně do výše kapacity uvedené v čl. I odst. 2).

2) HC vždy v prvý kalendářní den nového měsíce zašle kraji informaci o počtu osob 
ubytovaných v předcházejícím období (stav k poslednímu dni předchozího kalendářního 
měsíce) na základě přiřazení dle této smlouvy. Na základě této informace vystaví kraj 
objednávku. Po přijetí objednávky smí HC vystavit fakturu za zajištění ubytování dle této 
Smlouvy.

3) Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona. 
Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od doručení faktury kraji. Veškeré platby dle 
této Smlouvy probíhají bezhotovostně na účet HC, který je správcem daně (finančním 
úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 
odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH").

4) Úhrada podle odstavce 1 je možná pouze za osoby ubytované na základě požadavku 
KACPU ode dne 30. 3. 2022.
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v.
Závěrečné ustanovení

1) O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 5, 4. 2022 usnesením Č. 
0555/11/2022/RK.

2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti smlouva 
nabývá zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů.

V Jihlavě dne V Jihlavě dne 1.4čoz2
Za Kraj: Za HC: a7

Mgr. .Vítězslav Schrek, MBA, 
hejtmhan

Bedřich Ščerban 
jednatel

212*0 1882/57, 5a 01
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