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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O ZASTOUPENÍ A SPOLUPRÁCI
č. 2021000104

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“)

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli:
Statutární město České Budějovice
IČO: 00244732, se sídlem náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice, PSČ 370 92
zastoupené: Ing. Viktorem Vojtkem, Ph.D., náměstkem primátora, na základě plné moci
č. KP-PO/856/2018/EPM/144 ze dne 16. 11. 2018
kontaktní osoba: Mgr. Martin Mlčák, email: mlcakm@c-budejovice.cz, tel.: 601 150 927
bankovní spojení: č. ú. 4209522/0800 (výdajový), č. ú. 4209282/0800 (příjmový), vedených u České
spořitelny, a. s.
(dále jen „Poskytovatel“)
a
Českobudějovicko - Hlubocko, z.s.
IČO: 04666038, se sídlem Masarykova 35, Hluboká nad Vltavou, PSČ 373 41
Zastoupený: Bc. Davidem Šťastným, předsedou spolku
kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Polanský, email: polansky@cb-hl.cz, tel.: 720 959 505
bankovní spojení: č. ú. 273238436/0300, vedený u ČSOB České Budějovice
(dále jen „CBHL“)
tento

dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021000104

I.
Předmět dodatku
1. Smlouva o zastoupení a spolupráci (dále též jen „smlouva“) byla mezi smluvními stranami
uzavřena dne 17. 2. 2021.
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy a uzavření tohoto dodatku, jímž se mění znění
smlouvy následujícím způsobem.
3. Znění čl. I odst. 1 smlouvy se mění a nově zní:
„Statutární město České Budějovice se v souladu s příslušnými právními předpisy, v návaznosti
na zdravotní a společenskou situaci spojovanou s výskytem koronaviru (označovaného jako
SARS CoV-2), dále jen „CORONAVIRUS, resp. COVID-19“ nejen na území České republiky,
a s ohledem na výsledky analýz dopadu CORONAVIRU na cestovní ruch na území Jihočeského
kraje, rozhodlo finančně podpořit cestovní ruch na území statutárního města České Budějovice,
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kdy za tímto účelem uvolnilo částku ve výši 1.000.000,- Kč pro podporu ubytování v hromadných
ubytovacích zařízení na území statutárního města České Budějovice s celoročním provozem.
Podpora Poskytovatele se vztahuje na období nejdříve od 1. 3. 2021 a nejpozději do 31. 12.
2021, vyjma měsíců července 2021 a srpna 2021. Každý jednotlivý ubytovatel, který bude
zařazen do portfolia hromadných ubytovacích zařízení na území statutárního města České
Budějovice s celoročním provozem (dále jen „Ubytovatel“), obdrží od statutárního města České
Budějovice podporu malého rozsahu v celkové výši 100.000,- Kč (dále jen „program podpory
malého rozsahu“).“
4. Znění čl. II odst. 3 smlouvy se mění a nově zní:
„Slevový voucher může být uplatněn v případě rezervace ubytování u konkrétního Ubytovatele
prostřednictvím shora uvedených speciálních webových stránek za předpokladu, že:
 se bude jednat o současné ubytování minimálně dvou a maximálně šesti osob, z nichž
minimálně jedna bude starší 18 let (dále jen „ubytovaní hosté") v období od 1. 3. 2021 do
30. 6. 2021 na minimálně 2 a maximálně 7 nocí (po sobě následujících), v období od 1. 9.
2021 do 31. 12. 2021 na minimálně 2 a maximálně 7 nocí (po sobě následujících);
 ubytovaní hosté provedou řádně a v plném rozsahu rezervaci přes webové stránky
https://dovolena.jiznicechy.cz/ pouze u jednoho Ubytovatele;
 ubytovaní hosté řádně zaplatí za ubytování v plné zbývající výši (tedy ve výši po odečtení
poskytnuté slevy);
 sleva bude poskytnuta pouze z ceny ubytování včetně DPH a nemůže být poskytnuta
z ubytovacího poplatku, lázeňského poplatku, ceny za stravování nebo z ceny za další
služby (např. půjčovné, masáže, wellness apod.).“
5. Znění čl. IV odst. 10 smlouvy se mění a nové zní:
„Do 30 kalendářních dnů ode dne realizace projektu provede CBHL závěrečné vyúčtování,
včetně vyúčtování pokrytí zvýšených nákladů s administrativní a organizační činností. Ze strany
CBHL dojde k vrácení finančních prostředků zpět na příjmový účet statutárního města České
Budějovice (č. ú. 4209282/0800) po provedené kontrole vyúčtování, a to do 15 kalendářních
dnů ode dne zaslání výzvy Poskytovatele k vrácení finančních prostředků.“

II.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o zastoupení a spolupráci schválilo Zastupitelstvo města České
Budějovice svým usnesením č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno].
2. CBHL bere na vědomí, že na tento dodatek č. 1 se mohou vztahovat povinnosti uveřejnění dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, jakož i dle zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Smluvní strany si tímto ujednávají, že
uveřejnění dodatku č. 1 dle těchto předpisů zajistí Poskytovatel způsobem, v rozsahu a ve
lhůtách z nich vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění
tohoto dodatku č. 1 včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno
na oficiálních internetových stránkách Poskytovatele. CBHL bere dále na vědomí, že
Poskytovatel je povinen či oprávněn tento dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho
naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá
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z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní
strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za své obchodní
tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá ujednání v tomto dodatku č. 1 považují za platná
a odpovídající jejich skutečné vůli. V případě, že kterékoli ustanovení tohoto dodatku č. 1 je
nebo se stane, či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším
rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení tohoto
dodatku č. 1. Účastníci této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné či
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší
možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení,
jež má být nahrazeno.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana obdrží po jednom
stejnopisu tohoto dodatku č. 1.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění
v registru smluv.

V…………………….dne…………….2021

V…………………….dne…………….2021

Statutární město České Budějovice

Českobudějovicko - Hlubocko, z.s.

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., náměstek primátora

Bc. David Šťastný, předseda
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