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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o spolupráci

uzavřené na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

ČI. 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"

ČI. II.
Účel dodatku

1. Smlouvou se pro účely tohoto Dodatku myslí Smlouva o spolupráci uzavřená mezi 
společností NET4GAS, s. r. o. a Krajem Vysočina dne 28. ledna 2020, která byla 
projednána Radou Kraje Vysočina dne 21. ledna 2020 a schválena usnesením č. 
0061/02/2020/RK.

2. Účelem tohoto Dodatku je v reakci na protiepidemiologická opatření státu, která omezila 
spolupráci smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, nově upravit vymezení 
podporovaných projektů a související povinnosti smluvních stran.
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Cl. III.
Změna Smlouvy

1. ČI. II. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ČI. II., který zní:

„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 Bezpečně do školy i do přírody, který je zaměřen na žáky prvních tříd 
základních škol a jejich bezpečnost;
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
projektu Gurmet den s Krajem Vysočina, včetně soutěže Trophée Mille ČR, jehož 
cílem je podpořit zájem studentů i veřejnosti o gastronomické obory a upozornit 
na bohatství regionálních potravin;
projektu Autokino, určeného pro děti a dospělé, který je připomínkou výročí 20 let 
kraje a zároveň poděkováním všem pomáhajícím v období pandemie"

2. ČI. IV. odst. 2 písm. b) Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ČI. IV. odst. 2 písm. b), 
který zní:

„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:
Bezpečně do školy i do přírody, 200.000 Kč bez DPH (slovy: dvě stě 
tisíc korun českých)
S Vysočinou do Evropy, 200.000 Kč bez DPH (slovy: dvě stě tisíc 
korun českých)
Gurmet den s Krajem Vysočina, včetně soutěže Trophée Mille ČR, 
400.000 Kč bez DPH (slovy: čtyři sta tisíc korun českých)

- Autokino, 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.“
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IV.
Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3. Partner výslovně souhlasí se zveřejněním celého Dodatku včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, splní Kraj.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek byl projednán na jednání Rady Kraje Vysočina dne 25. srpna 2020
a schválena usnesením č. 1530/25/2020/RK.

V Praze dne: V Jihlavě dne: q g qq 'mon

Za NET4GAS s.r.o.: Za Kraj Vysočina:

a A :■ í..»

:iH-tcr--.-.:!. !š ,
■ a;> Aa •• A^a • .

Ing. Radek Benčík, MBA, jednatel MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje

lna. Václav Hrách, Ph.D., jednatel
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