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Dodatek č. 1  
k rámcové dohodě o poskytování reprografických služeb s jedním účastníkem ze dne 11. 7. 2019 

 

Český rozhlas 

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 

nezapisuje se do obchodního rejstříku 

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: XXXXXXXXXXXX 

zástupce pro věcná jednání  XXXXXXXXXXXXXXXX 

         tel.: XXXXXXXXXXXX 

         e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 (dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

 

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C21999 

se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno 

zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

IČ 00176150, DIČ CZ00176150 

bankovní spojení: Citibank Europe, a.s., č. ú.: XXXXXXXXXXXX 

zástupce pro věcná jednání  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

         tel.: XXXXXXXXXXXX 

         e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen jako „poskytovatel“) 

 

(dále společně jen jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají tento dodatek č. 1 k  rámcové dohodě o poskytování reprografických služeb s jedním 

účastníkem ze dne 11. 7. 2019 (dále jen „dodatek“) takto: 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany spolu dne 11. 7. 2019 uzavřely v rámci veřejné zakázky č. j. VZ08/2019 

rámcovou dohodu o poskytování služeb s jedním účastníkem (dále jen „dohoda“), jejímž 

předmětem je poskytování reprografických služeb uvedených v čl. I. dohody (dále také jako 

„služby“).  

 

2. Po uzavření rámcové dohody objednatel zjistil, že na jeho straně došlo v důsledku 

administrativního pochybení k chybě v psaní v čl. VI., odst. 8, větě druhé dohody. 

 

3. V zájmu odstranění případných pochybností o významu nesprávně formulované věty se 

smluvní strany proto dohodly na změně příslušné věty rámcové dohody způsobem uvedeným 

v tomto dodatku.  
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II. Změny rámcové dohody  

1. Čl. VI., odst. 8, věta druhá dohody se mění a nově zní takto: 

 

„Tato skutečnost žádným způsobem nezbavuje poskytovatele povinnosti uhradit objednateli 

škodu v plné výši.“ 

III.  Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání rámcové dohody včetně jejích příloh zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž poskytovatel 

obdrží jeden a objednatel dva.  

3. Tento dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v platném znění. 

4. Tento dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv v souladu o registru smluv. 

Pokud dodatek uveřejní v registru smluv poskytovatel, zašle objednateli potvrzení o uveřejnění 

tohoto dodatku bez zbytečného odkladu. Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních 

stran oddělitelnou od ostatních ustanovení dodatku. 

 

 

 

                V Praze dne      V Praze dne  

Za objednatele 

XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

Za poskytovatele  

XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 


