
Dohoda
o zařazení do evidence

a pravidla pro poskytování náhrady nákladů na ubytování
uzavřená v souladu s § 1746 odst, 2 zákona č. B9|2OI2 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 89/201,2 Sb.") a § 6d odst, 2 a § 6e zákona č. 65/2022 sb,,
o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným
invazívojskRuskéfederace,vezněnípozdějšíchpředpisů(dálejen,,zákonč.6512022Sb.")

l. Smluvní strany

Královéhradecký kraj
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

tčo: 70889546

otČ: cz7o889546

(dále jen ,,kraj")

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola Nové Město nad Metují
zastoupený: Mgr. Klára Barešová, ředitelka školy

se sídlem: Československé arm. 376,549 01 Nové Město nad Metují

tčo: 48623725

DlČ: CZ48623725

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 8254200287/01,00

kontaktní osoba k jednání ve věcech této dohody: Mgr. Klára Barešová

tel: 736771386

e-mail: kla ra.ba resova @skolynome.cz

(dá le jen,,ubytovatel")

kraj a ubytovatel společně dále jen ,,smluvní strany"

tl. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany uzavíraji tuto dohodu v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině a s tím spojenou
humanitární krizí mimořádného rozsahu, kdy je potřeba pro válečné uprchlíky z Ukrajiny zajistit dočasné
ubytování, a za účelem splnění povinnosti uložené hejtmanovi kraje ustanovením § 6c odst. ]. zákona
č, 65/2022 Sb., a ustanovením § 2 nařízení vlády č. 206/2022 Sb. ze dne 29. 6. 2022, 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 (dále jen



,,nařízení vlá dy č. 206 / 2022 Sb." ).

2) Účelem této dohody je zajistit kapacity pro ubytování a související služby osobám s udělenou dočasnou
ochranou a žadatelům o udělení dočasné ochrany ve smyslu § 2 zákona č,65/2022 Sb.

3) Ubytování se poskytuje v objektech zařazených v informačním systému evidence nouzového ubytování
a dočasného nouzového přístřeší (dále jen ,,evidence"). Funkci této evidence plní ke dni uzavření této
dohody Databáze ubytování, humanitární pomoci a nabídek dopravy (dále jen ,,HUMPO").

lll. Ubytování

1) Kraj a ubytovatel se dohodli, že:

a) ubytovatel bude zařazen do evidence/HUMPO. Nenili ubytovatel ke dni uzavření této dohody
v evidenci/HUMPO zaYazen, provede toto zařazení Krajský úřad Královéhradeckého kraje (dále jen

,,KÚ KHK") bezprostředně po uzavření této dohody;

b) ubytovatel bude poskytovat ubytovací kapacity v ubytovacím zařízení:

o nózev: odborná škola opočno, internót

. adresa: Jiróskova 640,517 73 Opočno

c) uvedené ubytovací zaYízení bude zařazeno do evidence/HUMPO do 37.3,2023
uvedené ubytovací zaYizení je zařazeno do evidence/HUMPO od března 2022

d) maximální ubytovací kapacita v ubytovacím zařízení činí 56 ubytovaných osob v jeden časový
okamžik,

2) Ubytovatel se zavazuje, že zajistí ubytovací kapacity a umožní v nich bezplatné ubytování formou
nouzového ubytování (poskytuje se na dobu zpravidla nepřesahující 3 měsíce, a to zejména v objektech,
které jsou trvale určeny k bydlení nebo sloužíjako ubytova cí zařízení).

3) Ubytovatel prohlašuje, že:

a) je oprávněn nakládat ve smyslu této dohody s ubytovacím zařízením uvedeném v čl. lll. odst. 1

písm. b)této dohody;

b) toto ubytovací zaYízení splňuje požadavky na ubytováníve smyslu zákona č.65/2022 Sb,;

c) disponuje příslušným oprávněním k poskytování ubytovací služby ve sjednaném rozsahu a za

podmínek stanovených touto dohodou.

Skutečnosti uvedené v tomto odstavci pod písm. a) a b) jsou jednou z podmínek pro poskytnutí úhrady
za ubytování ubytovateli krajem dle této dohody.

4| V případě potřeby zajištění ubytování pro uprchlíky bude ubytovatel vyzván zaměstnancem kraje, popř.
jinou oprávněnou osobou dle § 6b odst. 4 zákona č, 65/2022, k poskytnutí ubytovací služby
v potřebném rozsahu, a to následujícím způsobem:

a) bude kontaktována kontaktní osoba ubytovatele;

b) u ubytovatele bude ověřena jeho okamžitá volná kapacita;

c) ubytovatel (jeho kontaktní osoba) bude informován, kolik osob do daného ubytovacího zalízení
bude aktuálně posláno k ubytování;

d) ubytovatel následně osoby ubytuje a provede zápis o počátku ubytovánív evidenci/HUMPO.

5) Ubytovatel je povinen vést též Evidenci ubytovaných v rozsahu analogickém k ust, § 39) zákona
č. 565/1990 Sb. a evidenci uchovat pro potřeby kontroly nejméně 10 let od ukončení této Dohody.

6) Kraj je oprávněn jednostranně změnit podobu, obsahové náležitosti či požadavky na uchování Evidence
ubytovaných dle předchozího odstavce. Příslušná změna bude krajem oznámena ubytovatelidoručením
do datové schránky ubytovatele a bude účinná okamžikem uvedeném v oznámení kraje.



Ubytovatel se zavazuje průběžně vkládat do evidence/systému HUMPO údaje o pobytu
ubytovaných
osob, zejména o nástupu k ubytování a ukončení pobytu, kontrolovat zadané údaje a
aktualizovat údaje
o volné ubytovací kapacitě. Stejně tak se zavazuje kontrolovat a aktualizovat údaje týkající se
ubytovacíh o zaYízení, Řaane vedení údajů o pobytu ubytovaných osob a ubytovacím zařízení
v evidenci/HUMPO je podmínkou pro poskytnutí úhrady za ubytování krajem. Ubytovatel
odpovídá za
soulad údajů jím zaslaných kraji jako podklad pro úhradu za ubytování (Výpis - export údajů
z evidence/HUMPO s údaji obsaženýmiv Evidenci ubytovaných osob dle předchozího
odstavce) .

7| Kraj se zavazuje zajistit:

a) evidenci zajištěných ubytovacích kapacit dle této dohody do evidence/HuMPo, nejsou-li ke dni
uzavřenítéto dohody ubytovací kapacity v evidenci/HUMPO již zavedeny;

b) zřízení přístupu ubytovatele do evidence/HuMPo pro účely plnění povinností dle této dohody,
nemá-li ke dni uzavření této dohody ubytovatel přístup do evidence/HUMPO již zřízen.

8) Kraj provede snížení kapacity ubytování před uplynutím doby, na kterou bylo ubytování do
evidence/HUMPO zařazeno, na základě písemného požadavku ubytovatele s účinností k patnáctému dni
po doručení tohoto požadavku.

tV. Úhrada za ubytování

1) Smluvní strany se dohodly, že kraj poskytne ubytovateli úhradu za ubytování, která odpovídá výši
paušální náhrady stanovené nařízením vlády č. 20612022 Sb. , tj. 200 Kč (slovy dvě stě korun českých) při

zajištění nouzového ubytování za jednu ubytovanou osobu a jednu noc za ubytování při zajištění služeb
uvedených nařízenívlády č. 20612022 Sb.

2) S ohledem na skutečnost, že ubytovate| je příspěvkovou organizací kraje, dohodly se smluvní strany
v souladu s ustanovením § 6e odst. 4 zákona č. 65/2022 Sb,, že úhrada za ubytování dle této dohody
bude krajem ubytovateli poskytována ve formě ,,příspěvku na provoz".

3) Výše úhrady stanovená v odst. 1 tohoto článku této dohody se měnív návaznosti na změnu výše paušální
náhrady nákladů na ubytování stanovené vládou, a to s účinností od okamžiku účinnosti příslušné změny
právní úpravy stanovující výši této paušální náhrady.

4) Ubytovateli nevzniká nárok na poskytnutí plnění z dohody v případě, že:

a) dojde ke zrušení paušální náhrady nákladů na ubytování pro kraje na základě změny právní úpravy,
popř. na základě rozhodnutí vlády (nárok nevzniká ode dne účinnosti změny právní úpravy, resp.
příslušného rozhod nutí vlády);

b) v souvislosti s poskytovaným nouzovým ubytováním obdrží finanční prostředky od ubytovaných
osob nebo od jiných subjektů, zejména od subjektů zabývajících se charitou nebo humanitární
pomocí;

c) část objednané ubytovací kapacity nebyla využita (v tomto případě vzniká ubytovateli nárok pouze

ve výši skutečně využité ubytovací kapacity).

5) Úhrada:

a) bude poskytnuta výhradně za ubytování osob určených krajem dle postupů v této dohodě
uvedených;

b) zahrnuje veškeré daně, poplatky a jiné náklady, které ubytovateli vzniknou v souvislosti
s poskytnutím ubytování dle této dohody. Ubytovatel není oprávněn nad rámec takto sjednané
úhrady požadovat po kraji uhrazeníjakýchkoliv dalších nákladů spojených s plněním dohody. Kraj

nenese žádnou odpovědnost za ubytované osoby a není odpovědný za jakékolijejich jednání.



1)

Vl. KontroIa plnění

Kraj a subjekty uvedené v příslušných ustanoveních zákona č. 6512022 Sb. jsou oprávněni provádět u

ubytovatele kontrolu dodržování povinností stanovených touto dohodou a plnění podmínek pro

poskytování úhrady dle této dohody. Ubytovatel je povinen umožnit tuto kontrolu. Kontrola se týká téŽ

všech souvisejících dokumentů, především Evidence ubytovaných osob a údajů o ubytováníubytovaných

osob a ubytovacím zařízení, uvedených v evidenci/ HUMPO, a jejich souladu s touto dohodou a zákonem

č. 65/2022 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Oprávnění provádět kontrolu a povinnosti ubytovatele

v souvislosti s prováděním kontroly dle čl. Vl, této dohody platí ode dne nabytí účinnosti této dohody aŽ

do uplynutídoby 10 let po ukončení platnosti a účinnosti této dohody.

Kontrolu plnění povinností ubytovatelem dle této dohody jsou oprávněni provádět pověření pracovníci

dle zákona č.6512022 Sb. také přímo v ubytovacím zařízení. Ubytovateltěmto pověřeným pracovníkŮm

poskytne veškerou potřebnou součinnost, mj. jim poskytne k nahlédnutí Evidenci ubytovaných osob za

účelem kontroly jejího vedení.

o provedené kontrole bude sepsán příslušným pověřeným pracovníkem záznam, v němŽ budou

zaznamenána veškerá zjištění týkající se kontrolovaných skutečností, Záznam stvrdí svým podpisem

pověřený pracovník a osoba oprávněná jednat za ubytovatele přítomná v místě kontroly; její případné

výhrady ke kontrolním zjištěním budou zaznamenány v tomto záznamu.

Vtt. Ubytování před účinností dohody

Kraj i ubytovatel shodně prohlašují, že ubytovatel poskytoval dočasné ubytování ve smyslu zákona

č.6512022 sb. již před uzavřením této doh,ody - na toto ubytování bude pohlíženo vdále uvedeném

rozsa hu a za dále uvedených pod m ínek, jako na ubytování poskytnuté dle této dohody,

Smluvní strany činí nesporným nárok ubytovatele na poskytnutí úhrady za ubytování ve výŠi stanovené

touto dohodou za období od 1,.7,2022 do dne nabytí účinnosti této dohody, a to za předpokladu,

že ubytovatel byl po celou tuto dobu zařazen v evidenci/HUMPO.

By|-|i ubytovatel zařazen v evidenci/HuMPO pouze po část období uvideného v předchozím odstavci
(dále jen ,,kratší období"), činí smluvní strany nesporným nárok ubytovate|e na poskytnutí Úhrady za

ubytování ve výši stanovené touto dohodou pouze za toto kratší období,

pokud v období uvedeném v odst. 2 nebyl ubytovatel v evidenci/HUMPO vŮbec zařazen, nárok

ubytovatele na poskytnutí úhrady za ubytování ze strany kraje nevzniká,

V případě vzniku nároku ubytovatele na úhradu ubytování dle tohoto článku, bude ubytovateli Úhrada za

ubytování před účinnostítéto dohody poskytnuta na základě podkladŮ uvedených v čl, lV. zaslaných kraji

do 6. 9. 2022, Úhrada za ubytování poskytnuté ubytovatelem před účinností této dohody pak bude

ubytovateli vyplacena za podmínek sjednaných v této dohodě nejpozději do 30. 9.2022.

Vl!l. Ostatní ujednání

Ubytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při plnění této

dohody a které se mohou dotknout zájmů kraje nebo ubytovaných osob. Dále se ubytovatel zavazuje

nevyužít informací, které se dozvěděl v důsledku jeho vztahu ke kraji založeného touto dohodou, pro

sebe či pro jiného ani neumožnit jejich využití třetím osobám, Tyto povinnosti trvají i po skonČení trvání
této dohody.

plnění této dohody vyžaduje i Žpracování osobních údajů ubytovaných osob, které bude pro kraj jako

správce těchto osobních údajů provádět ubytovatel jako jejich zpracovatel, Zpracováním těchto

osobních údajů se rozumí shromaždbvání, zaznamenání, uložení, vyhledávání, nahlédnutí, použití,

zpřístupnění,výmaz. Ubytovatelse zavazuje zpracovávat tyto osobníúdaje pouze za účelem plněnítéto

dohody a přijmout taková technická, personálnía jiná potřebná opatření, aby nedošlo k neoprávněnému

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2|



přístupu či použitítěchto osobních údajů.

lx. závěrečnáustanovení

L. Tato dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a je účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 34O/2O15 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dohody
v registru smluv provede kraj.

2, Smluvní strany prohlašují, že dohoda neobsahuje žádné ujednánío obchodním tajemství ve vztahu k nim

či třetím osobám, na které se vztahuje právo na ochranu před zveřejněním.

3. Jakékoli změny této dohody, vyjma změn týkajících se údajů uvedených v záhlaví této dohody a změn
uvedených v čl. lll. odst, 6, čl. lll. odst. 9, čl, lV, odst. 10 a/nebo čl, V. odst. 2,lze provádět pouze formou
písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody smluvních stran.

4. Tato dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními zákona č,89l2OI2 Sb., zákona č, 6512022 Sb. a souvisejícími nařízeními vlády.

5, Ubytovatel svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této dohody, především pak

název, sídlo, lČo a číslo účtu.

6, Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro kraj a druhé pro ubytovatele.

7. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich

svobodné avážné vůle, a na důkaz toho připojujísvé vlastnoručnípodpisy.

Doložka podle § 23 zákona é.L29|2OOO Sb., o krajích (krajské zřízení|, ve znění pozdějších předpisů

O uzavření této dohody rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě kompetence svěřené mu
zákonem č.65l2O22Sb. a usnesenímiRady Královéhradeckého kraje č. RK/73l5t5/2022ze dne 28.03 2022a
č. RKl24ltLO9l2022 ze dne t,8.2022 přijatého v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona Č. 129l2O0O Sb.,

o krajích, ve znění pozdějších předpisů,

V CZHradci Králové dne ......... V Novém Městě nad Metují dne tI.8.2O22

Za Krá
Mgr.

Střcdní průnyslor,á škoIa, 0dbornri š|tola

aZákladní škola, Nor,é l'Iěsto nad i\Ietu.ji

Čcskoslovcrlskó arnrády 37íl e
549 0l Novó Můslo narl Mctrrií -

Za ubytovatele.
Mgr. Klára Barešová
ředitelka


