
Kraj Vysočina
Zkova ^157, 586 Ol Jihlava

KUJIP01MXFL6

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ KOMPLETACE PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ

I
Smluvní strany

Kraj Vysočina

(dále jen „objednatel“

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 123-6403810267/0100

a

Háta, o.p.s.

se sídlem:
IČO:
zastoupený:
bankovní spojení: 
číslo účtu
(dále jen „dodavatel“)

Barborka 1191,584 01 Ledeč nad Sázavou 
28861094
Ivetou Krajcigrovou Vrbovou, ředitelkou 
FIO banka
260 037 86 55/2010

se dohodly na tomto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) Smlouvy o zajištění kompletace 
propagačních předmětů uzavřené dne 23. 06. 2022 takto:

II
Změna smlouvy

1) V článku III se odst. 7 písm. b) smlouvy ruší a nahrazuje novým odst. 7 písm. b), které zní:
,,b) pro badatelské sady nejpozději do 30. 12. 2022.“

2) V článku V se odst. 1 písm. b) smlouvy ruší a nahrazuje novým odst. 1 písm. b), který zní:
,,b) termín kompletace sad uvedených v čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy (badatelské 
sady) je 02. 01. 2023 - 27. 01. 2023; odvoz zkompletovaných sad zajistí objednatel v 
termínu 30. 01.2023 - 25. 02. 2023.“

Ill
Závěrečná ustanovení

3) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní objednatel.
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6) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro dodavatele a 
druhé pro objednatele. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

7) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle 
jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojuji své vlastnoruční podpisy.

vde U/dne.22.7.2022
za dodavatele:

V Jihlavě dne
1 5 -08- 2022

za objednatele:

Iveta Krajcigrová Vrbová 
ředitelka

A

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 
hejtman kraje
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