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OSH/Šteklová 20.2.2018 
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Poznámka: 
Subjekt (IČO: 27260364), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: morkusova, datum ověření: 20.02.2018 13:41:45): 

Smlouva o spolupráci 

Rozpočtová skladba: ff&J 4SOO 
OU 1060 
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1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 
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3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). / / ,f | 
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Smlouva o spolupráci 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona 6. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

I. 
Smluvní strany 

NET4GAS, s. r. o. 
se sídlem: Praha, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 21 
zastoupená: Ing. Radkem Benčíkem, MBA, jednatelem a Ing. Václavem Hrachem, Ph.D., 
jednatelem 
IČO: 27260364 
EU DIČ: CZ 27260364 
Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108316 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Praha 5 
Číslo účtu: 17470543/0300 

dále jen „Partner" 

a 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
IČO: 70890749 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava, 
číslo účtu: 4050005019/6800 

dále jen „Kraj" 

II. 
Preambule 

Kraj Vysočina a společnost NET4GAS, s.r.o. se na výraz vysoce kvalitních vzájemných 
vztahů a s odhodláním rozvíjet a posilovat vzájemnou spolupráci rozhodly uzavřít partnerství 
pro podporu: 

- projektu soutěže Poznej Vysočinu, jejímž účelem je posílit vztah mladých lidí 
k Vysočině jako rodnému kraji a jako ke kraji svých studií; 

- projektu Bezpečně do školy i do přírody, který je zaměřen na žáky prvních tříd 
základních škol a jejich bezpečnost; 

- projektu Mladá univerzita Waldviertel, jehož účelem je podpora vzdělávacích aktivit 
určený pro žáky ve věku od 11 do 15 let; 

- projektu Dne s Krajem Vysočina, celodenní akce určené široké veřejnosti a 
- projektu soutěže S Vysočinou do Evropy, určené studentům středních škol, při které 

zdokonalují práci s IT, anglický jazyk a posilují dovednosti vyhledávat, zpracovávat, 
třídit a dále prezentovat informace 
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III. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem zajištění realizace 
projektů za podmínek touto smlouvou dále stanovených. 

2. Účelem této smlouvy je podpora projektů Kraje ze strany Partnera a prezentace Partnera 
jako partnera projektů, a to zvláště při jejich realizaci, mediálních výstupech a propagaci 
ze strany Kraje. 

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Projekty realizuje Kraj. 

2. Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektů tak, že: 

a) Kraj: 
- zabezpečí organizační záležitosti projektů; 
- zajistí propagaci Partnera v rámci projektu v následujícím rozsahu: 

• verbální (po vzájemné dohodě obou stran i fyzická) prezentace 
partnera na veřejných vystoupeních a prezentacích pořádaných 
v rámci projektů, 

• prezentaci Partnera v mediálních výstupech jako partnera projektů, 
• umístění loga partnera v pozici „Partner projektu" na webových 

stránkách souvisejících s projekty, 
• umístění loga partnera na slavnostním předání cen vítězům soutěže, 

resp. výstupech projektu; 
- zajistí schválení veškerých materiálů, kde bude uvedeno logo Partnera, 

prostřednictvím kontaktní osoby Partnera před jejich zadáním do 
výroby/produkce. 

b) Partner zabezpečí tyto činnosti: 
- Partner poskytne Kraji finanční prostředky v celkové výši 1.000.000,- Kč bez 

DPH (slovy; jeden milion korun českých) na realizaci projektů v členění: 
- Poznej Vysočinu, 250.000 Kč bez DPH (slovy: dvě stě padesát tisíc 

korun českých) 
- Bezpečně do školy i do přírody, 200.000 Kč bez DPH (slovy: dvě stě 

tisíc korun českých) 
- Mladá univerzita Waldviertel, 200.000 Kč bez DPH (slovy: dvě stě 

tisíc korun českých) 
- Den s Krajem Vysočina, 150.000 Kč bez DPH (slovy: sto padesát 

tisíc korun českých) 
S Vysočinou do Evropy, 200.000 Kč bez DPH (slovy: dvě stě tisíc 
korun českých) 

K těmto částkám bude přičtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále také jako „zákon o 
DPH"), ke dni zdanitelného plnění. 

3. Finanční prostředky podle čl. IV. odst. 2 písm. b) této smlouvy Partner zašle na účet 
Kraje do 30 dnů od doručení faktur/daňových dokladů na fakturační adresu Partnera. 
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Daňové doklady vystavené Krajem musí obsahovat všechny podstatné náležitosti dle 
obecně závazných právních předpisů, zejm. zákona o DPH, číslo bankovního účtu 
Kraje zveřejněné na webových stránkách správce daně, registrační číslo smlouvy 
Partnera. 

Přílohou zaslané faktury/daňového dokladu bude dokumentace (fotografie, kopie 
mediálních výstupů apod.), prezentace Partnera na aktivitách souvisejících s realizací 
projektů. Dokumentací se rozumí např. fotodokumentace, doložení mediálních výstupů 
apod. podle čl. IV odst 2, písm. a) této smlouvy. 

Partner je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení daňový doklad, 
který neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném 
daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Kraj je povinen dle povahy 
nesprávnosti daňový doklad opravit nebo nově zhotovit. Oprávněným vrácením 
daňového dokladu se přerušuje původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode 
dne doručení (odevzdání) opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu. 

Faktura - daňový doklad s obchodní adresou Partnera bude doručena na doručovací 
adresu Partnera ve tvaru: 

NET4GAS, s. r. o. 
Na Hřebenech II 1718/8 
140 21 Praha - Nusle 

Kontaktní osoba: Lada Kralertová, asistentka ředitele Kanceláře vedení společnosti, tel: 
220 225 426, lada.kralertova@net4gas.cz 

4. Kontaktní osoby smluvních stran: 
Partner: Dr. Martin Kolář, MBA, ředitel Kanceláře vedení společnosti, telefon: 
220 225 423, e-mail: martin.kolar@net4gas.cz 
Kraj: Radim Hošek, úředník na úseku informování a prezentace činnosti organizace, 
tel.: 724 650 269, e-mail: hosek.r@kr-vysocina.cz 

V. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy. 

2. Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla 
znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této smlouvy. Dále je každá ze smluvních stran 
povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy druhé 
smluvní strany. 

VI. 
Trvání smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu realizace projektů, nejdéle do 
31.12.2018. 

2, Před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit na základě 
písemné dohody smluvních stran podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 
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3, Smluvní strana můžé od této smlouvy odstoupit v případě, kdy druhá smluvní strana 
neplní povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti 
okamžikem prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. 

1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě 
vzniku sporů, budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran. 

2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody smluvních stran. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

4. Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem. 

5. Partner výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, splní Kraj. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

9. Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 13. února 2018 
a schválena usnesením č. 0225/05/2018/RK. 

VII. 
Ostatní ustanovení 

V Jihlavě dne: 2 3,02, 2018 

Za NET4GAS s.r.o.: Za Kraj Vysočina: 

ng. Radek BenčíkfMBA, jednatel MUDr. Jiří Běhojunek, hejtman kraje 
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