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Dodatek č. 1 
Smlouva o spolupráci při zajištění ubytování 

Ev. č. objednatele: S-3246/OBŘ/2022 
 

Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o spolupráci při zajištění ubytování 

 
Smluvní strany: 
 
Středočeský kraj 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov 
zastoupený Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje 
IČ: 708 91 095 
dále jen „objednatel“ 
 

a 
 
Název druhé smluvní strany  
Obec Radonice 
Na Skále 185 
250 73 Radonice 
zastoupená Ing. Stanislavem Němcem, MBA, starostou obce Radonice 
IČ: 00240681 
č. účtu: 6421201/0100 
kontaktní e-mailová adresa: obec.radonice@radonice.cz 
adresa DS: 8jhbms5  
dále jen „obec“  
 

 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Dne 9. 6. 2022 uzavřely smluvní strany Smlouvu o spolupráci při zajištění ubytování, 

vedenou v evidenci objednatele pod č. S-3246/OBŘ/2022 (dále jen „Smlouva“).  
 

2. Dne XXXXX uzavřely smluvní strany doložku ke Smlouvě, stvrzující, že na právní vztah 
vzniklý ze Smlouvy je od data 30. 6. 2022 nahlíženo jako na dohodu uzavřenou dle 
ustanovení § 6d odst. 2 zákona č. 65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti 
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve 
znění pozdějších předpisů (tento odstavec se neuplatní v případě, že doložka ke Smlouvě o 
spolupráci při zajištění ubytování nebyla uzavřena). 

 
Čl. 2 

Předmět Dodatku č. 1 
 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení doby trvání Smlouvy. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že text Čl. 4 odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím 
textem: 
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Dodatek č. 1 
Smlouva o spolupráci při zajištění ubytování 

Ev. č. objednatele: S-3246/OBŘ/2022 
 

„Tato Smlouva se uzavírá do na dobu určitou, a to na dobu, po kterou bude ze strany státu 
objednateli poskytována paušální náhrada na ubytování dle zákona č. 65/2022 Sb., 
případně dle právních předpisů tento zákon nahrazujících či měnících, resp. pouze na 
dobu, kdy budou objednateli ze strany státu kompenzovány náklady na ubytování. Každá 
ze smluvních stran je Smlouvu oprávněna kdykoli i bez důvodu písemně vypovědět. 
Výpovědní doba činí 14 dní a počne běžet okamžikem prokazatelného doručení písemné 
výpovědi druhé smluvní straně.“  
 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že Čl. 4 odst. 5 Smlouvy se ruší bez náhrady. 
 

4. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.  
 

 
Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které zajistí 
objednatel.  
 

2. VARIANTA A 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsán 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 
certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek č. 1 v elektronické podobě 
s uznávanými elektronickými podpisy.  
VARIANTA B 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží 
jeden stejnopis. 

 
3. Tento Dodatek č. 1 jako právní úkon Středočeského kraje byl schválen dle § 23 zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, usnesením Rady Středočeského 
kraje č. 004-44/2022/RK ze dne 1.12.2022. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou 

známy žádné skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl 
a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě 
nepravdivých, jimi uvedených, údajů. 

 
V Radonicích dne ____________    V Praze dne ____________ 
 
za obec Radonice      za Středočeský kraj 
 
Ing. Stanislav Němec, MBA     Mgr. Petra Pecková 
             starosta obce            hejtmanka  
 
 
_________________________                            _________________________________                    
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