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Smlouva o spolupráci  
uzavřená na základě dohody smluvních stran 

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

 
 

    I. 
    Smluvní strany 

 
NET4GAS, s.r.o. 
se sídlem:   Praha – 4 Nusle, 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:   CZ27260364 

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 
je plátce DPH 
 
(dále jen „Partner“) 

 
a 
 
Zlínský kraj  
se sídlem:   Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 
zastoupený:   Ing. Radimem Holišem, hejtmanem 
IČO:    70891320 
DIČ:    CZ70891320 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu:   2786182/0800 
je plátce DPH 
číslo smlouvy:  O/0196/2021/KH 
(dále jen „Kraj“) 
 
 

II. 
Preambule 

  
Kraj a Partner se na výraz vysoce kvalitních vzájemných vztahů a s odhodláním rozvíjet a 
posilovat vzájemnou spolupráci rozhodli uzavřít partnerství pro podporu projektů:  
„Den Zlínského kraje 2021“, Setkání se starosty obcí ZK“, „Charitativní Novoroční koncert 
Zlínského kraje a města Zlína“ a „Ocenění dobrovolných a profesionálních hasičů“. 
Podrobnější popis uvedených akcí je uveden v příloze č. 1 k této smlouvě.  
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III. 

Předmět a účel smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem zajištění realizace 
projektů uvedených v článku II. 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 projektů 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 výstupech projektů. 

- zajistí schválení veškerých materiálů, kde bude uvedeno logo Partnera, 
prostřednictvím kontaktní osoby Partnera před jejich zadáním  
do výroby/produkce. 

 
b) Partner: 

- poskytne Kraji finanční prostředky v úhrnné výši 1.000.000 Kč bez DPH 
(slovy: jeden milion korun českých) na realizaci projektů v členění dle přílohy 
č. 1 k této smlouvě. K této ceně bude přičtena DPH ve výši stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“), ke dni zdanitelného plnění. Úhrada je 
považována za provedenou dnem odepsání z účtu Partnera ve prospěch účtu 
Kraje.  
 

3. Finanční prostředky podle čl. IV. odst. 2. písm. b) této smlouvy Partner zašle na účet 
Kraje do 30 dnů ode dne doručení faktury/daňového dokladu za příslušný projekt na 
fakturační adresu Partnera. Fakturu může Kraj vystavit vždy až po ukončení 
jednotlivých projektů. Úhrada je považována za provedenou dnem odepsání z účtu 
Partnera ve prospěch účtu Kraje.  

 
Daňový doklad vystavený Krajem musí obsahovat všechny podstatné náležitosti  
dle obecně závazných právních předpisů, zejména zákona o DPH, číslo bankovního 
účtu Kraje zveřejněné na webových stránkách správce daně a registrační číslo smlouvy 
Partnera. 
 
Přílohou zaslané faktury/daňového dokladu bude dokumentace (fotografie, kopie 
mediálních výstupů apod.), prezentace Partnera na aktivitách souvisejících s realizací 
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projektu. 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 splatnosti běží 
znovu ode dne doručení 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 
 

4.  Kontaktní osoby smluvních stran: 

Partner: XXX, ředitel kanceláře vedení společnosti, tel.: XXX, e-mail: XXX 

Kraj: XXX, vedoucí Oddělení organizačních činností a neziskového sektoru, Odbor 
Kancelář hejtmana, tel.: XXX, e-mail:  XXX 
 

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 30.06.2022. 
 
2. Před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit na základě 

písemné dohody smluvních stran podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
3. Smluvní strana může 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. 

 
 

VII. 
Ostatní ustanovení 

 
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. 
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3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.  
 

4. Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že návrh 
na uveřejnění smlouvy podá Kraj. 

 
5. Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem. 
 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou. 
 
7. 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. 
 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno orgánem kraje:           Rada Zlínského kraje 
Datum jednání a číslo usnesení:  23.08.2021 , usnesení č. 0592/R21/21 

 

 
V Praze dne: 01.09.2021    Ve Zlíně dne: 23.09.2021                  
 
 
Za NET4GAS, s. r. o.:    Za Zlínský kraj:    
  
 

 

 

 

 

 

Ing. Radek Benčík, MBA, jednatel v.r. Ing. Radim Holiš, hejtman v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Václav Hrach, Ph.D., jednatel v.r. 
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Příloha č. 1 smlouvy o spolupráci NET4GAS, s.r.o. a Zlínského kraje v období 2021 - 2022 

 

Název akce Datum konání  Stručný popis akce  Rozsah prezentace  Částka N4G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Zlínského 
kraje 2021 

25. 9. 2021 Smyslem Dne Zlínského kraje je ukázat region v celé 
jeho rozmanitosti, představit zdejší tradice i šikovnost 
místních lidí, stejně jako bohatou činnost spolků a škol, 
které zde působí. Jedná se o největší akci pořádanou 
pro občany ve Zlínském kraji, na které se během celého 
dne vystřídá na 30 účinkujících, ať už se jedná o kapely 
či jednotlivce, ale také taneční soubory. Akci navštíví 
více než 10 000 návštěvníků. 

Potenciální účast 
představitele N4G a dále 
bannery na akci 
propagační materiály o 
společnosti, media 

 250.000,-Kč 

Setkání se starosty 
obcí ZK 

11. – 12. 11. 2021 
 

Tato setkání Rady Zlínského kraje se starosty obcí (307 
obcí) probíhají 1 – 2 x ročně. Program je přizpůsoben 
aktuálním tématům a potřebám starostů a většinou se 
jedná o medializovaná témata (např. GDPR). Účastní 
se jej cca 350 osob. 

Potenciální účast 
představitele N4G a dále 
bannery na akci 
propagační materiály o 
společnosti, media 

250.000,- Kč 

Charitativní 
Novoroční koncert 
Zlínského kraje a 
města Zlína 

7. 1. 2022 Koncert je pořádán pravidelně již od r. 2008. V rámci 
programu vystupuje Filharmonie B. Martinů a další 
hosté. Výtěžek koncertu je rozdělen mezi vybrané 
organizace, poskytující sociální služby určitého 
zaměření (každý rok jiné). Účastní se přes 800 osob. 

Potenciální účast 
představitele N4G a dále 
bannery na akci 
propagační materiály o 
společnosti, media 

 250.000,- Kč 

Ocenění 
dobrovolných a 
profesionálních 
hasičů  
 

Květen 2022 (kolem 
svátku sv. Floriána 
4.5.)  
 

Zlínský kraj hasiče každoročně oceňuje již od roku 
2005. Za tu dobu ocenil více než 550 dobrovolných a 
profesionálních hasičů. Věk oceněných se pohybuje již 
od 12 let, kde se jedná především o úspěchy dosažené 
v požárním sportu mládeže. Členové sborů 
dobrovolných hasičů (SDH) bývají oceňováni za 
dlouholetou aktivní činnost ve sboru, výkon funkce 
starosty či velitele zásahové jednotky, za výchovu 
mladých hasičů atd. Velmi medializovaná akce.  
 

Potenciální účast 
představitele N4G a dále 
bannery na akci 
propagační materiály o 
společnosti, media 

250.000,- Kč  

Celkem        1.000.000 Kč 


