
 
      Oldřich Bubeníček 
      hejtman Ústeckého kraje 

 
 
Číslo Ústeckého kraje:    
Číslo Oblastní charity Ústí nad Labem:  
 

 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
při zajištění plnění usnesení Vlády ČR č. 341 ze dne 30. března 2020, 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) ve spojení s ustanovením § 14 
zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“), 
 
 

Smluvní strany: 
 
Ústecký kraj 
Sídlo:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:    Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem  
IČO:    70892156 
DIČ:    CZ 70892156 
Bank. spojení:    Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem,  
    č. ú.: 882733379/0800 
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Petra Lafková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon: lafkova.p@kr-ustecky.cz/475657470 

(dále i jako „Kraj“)  
 
a 
 
Oblastní charita Ústí nad Labem 
Sídlo:  Štefánikova 246/1, 40001 Ústí nad Labem  
Zastoupená: Ing. Rostislavem Domorákem, ředitelem  
IČO:    44225512 
DIČ:    --- 
Bank. spojení:    Československá obchodní banka a.s.  
    č. ú.: 267681271/0300 
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Rostislav Domorák  
E-mail/telefon:    reditel@charitausti.cz/731 402 494 
 
zapsaná v registru církví a náboženských společností vedeným Ministerstvem kultury ČR, 
číslo registrace: 8/1-05-729/2000 ze dne 29. 3. 2000,  

(dále i jako „Charita“ a obě strany společně též jako „Smluvní strany“)  

 

s ohledem na to, že: 

1. Vláda ČR usnesením č. 194 ze dne 12. března 2020 vyhlásila v souvislosti 
s prokázáním výskytu koronaviru /označovaného jako SARS CoV-2/ na území České 
republiky nouzový stav; 

Příloha č. 2
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2. Vláda ČR usnesením č. 341 ze dne 30. března 2020 (dále i jako „Usnesení vlády“), 
uložila podle § 4 odst. 1 písm. a) krizového zákona mj.: 

 hejtmanům bez zbytečného odkladu zajistit ve spolupráci se starosty obcí 
s rozšířenou působností s přihlédnutím k místním podmínkám a potřebám, 
po konzultaci s příslušnou krajskou hygienickou stanicí, systém péče o osoby 
bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí podle § 44 zákona o 
Policii České republiky, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19, 
způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 (dále i jako „koronavir“) a nebyly 
hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa,  

 starostům obcí s rozšířenou působností na základě uložení hejtmanem zajistit 
objekty, v nichž se budou moci zdržovat osoby uvedené v bodu I/1a tohoto 
usnesení, v nichž jim bude poskytována nezbytná péče, a zajistit provoz a 
zásobování těchto objektů; 

3. Vláda ČR doporučila hejtmanům a starostům obcí s rozšířenou působností (dále jako 
„ORP“) při plnění úkolů využívat spolupráce s fyzickými a právnickými osobami 
vykonávajícími činnosti v oblasti pomoci a podpory osobám v nepříznivé situaci;  

4. Kraj dlouhodobě spolupracuje s Charitou, která byla Biskupstvím litoměřickým zřízena 
za účelem výkonu charitativní činnosti v roce 2000. Kraj považuje Charitu 
za významnou neziskovou charitativní organizaci, kterou dlouhodobě podporuje spolu 
s ostatními veřejnými institucemi a ve spolupráci s ní řeší dopady epidemie 
koronaviru na území Ústeckého kraje; 

5. Charita je účastna systému péče o osoby vykázané z důvodu domácího násilí podle 
§ 44 zákona o Policii České republiky, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 a nebyly hospitalizovány, 
nebo jimž byla nařízena karanténa, kdy v Domě Samaritán poskytuje přístřeší až 10 
osobám; 

6. Charita dlouhodobě a osvědčeným způsobem i s podporou shromažďovanou 
na transparentním bankovním účtu (https://charitausti.cz/podporte-nas/) poskytuje 
služby i „Lidem bez domova“ (https://charitausti.cz/adresar-pro-
verejnost/?targetGroup=bez-domova), a to v rámci celodenní pomoci. Jejím záměrem 
je realizovat projekt pro „Lidi bez domova“, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 a nebyly hospitalizovány, 
nebo jimž byla nařízena karanténa v rozsahu, jak uložila Vláda ČR krizovým orgánům 
Usnesením vlády;  

7. po dohodě se starosty ORP převzal na sebe Kraj odpovědnost, kterou by jinak mohl 
uložit hejtman kraje, jako krizový orgán dle krizového zákona, starostům ORP, aby 
těmto odlehčil při řešení dopadů epidemie koronaviru v jejich územích, neboť je 
vlastníkem způsobilého objektu a příjemcem prostředků ze státního rozpočtu 
na náhradu nákladů, vzniklých v důsledku krizových opatření, vydaných Vládou ČR 
v souvislosti s nouzovým stavem; 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI  
PŘI ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY ČR Č. 341 ZE DNE 30. BŘEZNA 2020: 

(dále jako „Smlouva“) 
 

I. 
Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem Smlouvy je spolupráce Smluvních stran při plnění usnesení Vlády ČR č. 341 
ze dne 30. března 2020 při realizaci systému péče o osoby bez přístřeší a osoby 
vykázané z důvodu domácího násilí podle § 44 zákona o Policii České republiky, u nichž 

https://charitausti.cz/podporte-nas/
https://charitausti.cz/adresar-pro-verejnost/?targetGroup=bez-domova
https://charitausti.cz/adresar-pro-verejnost/?targetGroup=bez-domova
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bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-
2 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa. 

2. Smluvní strany na sebe v rámci spolupráce přebírají povinnosti s cílem, aby byl systém 
péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí podle § 44 
zákona o Policii České republiky v nouzovém stavu naplněn v potřebném rozsahu, jenž 
byl kvalifikován po dohodě krizových a dalších orgánů, zejména v rámci Krizového štábu 
Ústeckého kraje. 

3. Smluvní strany při vzájemné spolupráci, za pomoci ostatních subjektů, zejména 
vymezených v Usnesení vlády, zajistí provoz zařízení, ve kterém budou umístěny osoby 
bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí podle § 44 zákona o Policii 
České republiky, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 způsobené novým 
koronavirem SARS CoV-2 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa a 
bude jim poskytnuta nezbytná péče (dále jako „Určený objekt“).  

4. Provoz Určeného objektu bude zahájen dne 20. 4. 2020 do odvolání, které přísluší Kraji.  
 

II. 
Práva a povinností Smluvních stran 

 
1. Kraj disponuje vhodným objektem, ve kterém byl dříve provozován Domov pro osoby se 

zdravotním postižením Hliňany, v němž v současné době nejsou poskytovány sociální 
služby. Výpis pozemků pro areál Hliňany č.p. 1: st.p.č. 202 o výměře 3468 m2, druh 
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Hliňany č.p. 1, občanská 
vybavenost, stavba stojí na p.č.: st. 202, st.p.č. 201 o výměře 25 m2, druh pozemku: 
zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez č.p./č.e., zemědělské stavení, stavba 
stojí na p.č.: st. 201, st.p.č. 462 o výměře 81 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a 
nádvoří, součástí je stavba: bez č.p./č.e., garáž, stavba stojí na p.č.: st. 462, p.č. 1277 
o výměře 1391 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, p.č. 1313 o 
výměře 148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, p.č. 
1494 o výměře 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, vše 
v katastrálním území Řehlovice, obci Řehlovice, okres Ústí nad Labem a je zapsáno 
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na LV č. 
315 (dále jako „Areál Hliňany“). Areál Hliňany je předán k hospodaření Krajské majetkové, 
příspěvkové organizaci, zřízené Ústeckým krajem.  

2. Kraj prohlašuje, že ve smyslu Usnesení vlády určil Areál Hliňany jako objekt, v němž bude 
poskytována nezbytná péče osobám bez přístřeší a osobám vykázaným z důvodu 
domácího násilí podle § 44 zákona o Policii České republiky, u nichž bylo diagnostikováno 
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 a nebyly 
hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa příslušným orgánem ochrany 
veřejného zdraví (tj. Určený objekt) s tím, že Areál Hliňany je plně způsobilý k účelu 
dle této smlouvy.  

3. V Areálu Hliňany je umístěno zařízení, s jehož rozsahem byla Charita seznámena. Další 
potřebné zařízení si zajistí Charita sama, popř. ve spolupráci s třetími osobami. 

4. Náklady na energie Určeného objektu hradí Krajská majetková, příspěvková organizace, 
z příspěvku zřizovatele. 

5. Charita se zavazuje, že bude zajišťovat komplexní provoz v Určeném objektu v souladu 
s Usnesením vlády a dalšími příslušnými platnými předpisy, a to po celou dobu jeho 
provozu. Zejména se jedná o nezbytnou péči a zásobovaní. 

6. Charita plně odpovídá za provoz v Určeném objektu. 
 

 
III. 

Finanční náhrady  
 

1. Provoz v Určeném objektu bude vykonávat Charita neziskově, pouze co do přesně 
zúčtovatelných režijních nákladů. Předběžným odhadem by celkové měsíční náklady 
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měly při obsazení 30 ubytovaných osob činit 425.430,- Kč, nebo snížené v poměru 
k počtu skutečně ubytovaných osob. Jedná se zejména o osobní náklady pracovníků, 
náklady na úklid, stravování, zásobování, hygienické potřeby apod. v nezbytném 
rozsahu. 

2. Náklady spojené s plněním krizového opatření dle Usnesení vlády by měla nést Česká 
republika. Charita se zavazuje při budoucím uplatňování nákladů plně řídit pravidly 
stanovenými zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tak, aby 
náklady mohly být předloženy České republice.  

3. Kraj předpokládá průběžné financování individuální účelovou dotací, o níž je však 
oprávněno rozhodnout Zastupitelstvo Ústeckého kraje, kterému bude žádost Charity 
předložena dne 20. dubna 2020. 

 

IV. 
Ostatní a závěrečná ustanovení  

 
1. Kraj a Charita provedly společnou prohlídku Areálu Hliňany a považují jej za zcela 

vhodný k účelu jeho použití. 
2. Kraj tímto potvrzuje, že o uzavření Smlouvy rozhodl Oldřich Bubeníček, hejtman 

Ústeckého kraje, na základě svěření Radou Ústeckého kraje ze dne 9. dubna 2020.  
3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě Smluvních stran formou písemných a 

číslovaných dodatků.  
4. Pokud z povahy spolupráce nevyplývá jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a Usnesením vlády. 
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 paré s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 

stran obdrží 1 vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
Jelikož se jedná o smlouvu uzavíranou z důvodů uvedených v § 6 odst. 2 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
smlouva nabývá účinnosti nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

6. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona o registru smluv. Charita prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, 
v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob, uvedených na své straně, 
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede 
Kraj, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Charitě 
do datové schránky ID: 5cmq5wy na e-mail: reditel@charitausti.cz. 

V. 
Podpisy Smluvních stran 

 

Kraj i Charita shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
V Ústí nad Labem dne …………….. 
 
 
 

V Ústí nad Labem dne …………. 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček, hejtman 
 

Oblastní charita Ústí nad Labem 
Ing. Rostislav Domorák, ředitel 
 

 


