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                                                         Dodatek č. 1 

ke smlouvě uzavřené na základě objednávky č. j. SZR-4340-2/Ř-2019  o poskytování 
tiskových služeb  dle rámcové smlouvy na zajištění produkce tiskových dokumentů 
v prostředí Ministerstva vnitra ČR č.j. MV-50113-150/VZ-2015 

                                                         (dále též jen „dodatek“) 

mezi: 

1.     Česká republika - Správa základních registrů 

IČO:     72054506 

se sídlem:     Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 

zastoupena:     Ing. Michalem Peškem, ředitelem 

kontaktní osoby: 
                               

kontaktní osoba pro fakturaci: 
ID datové schránky: jjqjqih 

                               (dále též „objednatel“) 
a 

 

2. RICOH Czech Republic s.r.o. 

IČO: 48117820, DIČ: CZ48117820 

se sídlem: Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 

zastoupena: Ing. Leošem Vídenským a panem Michalem Furdíkem, prokuristy 

     kontaktní osoba: 

ID datové schránky     kydbsry, bankovní spojení : HSBC France – pobočka Praha, č.ú. 1828203101/8150 

                          (dále též „dodavatel“) 

 (objednatel a dodavatel dále také jen „smluvní strany“) 

 

 

                                                           1. Úvodní ustanovení a předmět dodatku 

1.1. Smluvní strany konstatují, že dodavatel RICOH Czech Republic s.r.o. uzavřel s centrálním 
zadavatelem Českou republikou – Ministerstvem vnitra dne 19. prosince 2016 rámcovou smlouvu 
na zajištění produkce tiskových dokumentů v prostředí Ministerstva vnitra ČR č. j. MV-50113-

150/VZ-2015 (dále též jen „rámcová smlouva“). V souladu s touto rámcovou smlouvou byla mezi 

objednatelem a dodavatelem uzavřena dne 25. června 2017 smlouva na poskytování tiskových 
služeb (objednávka číslo jednací SZR – 122-32/Ř-2017), která nabyla účinnosti dne 12. července 
2017, s tím, že v průběhu měsíce října 2019 došlo k vyčerpání sjednaného rámce finančních 
prostředků ve výši 162 000,- Kč bez DPH. Cena za dodané tiskové služby v měsíci říjnu 2019 byla 

objednatelem zaplacena na základě dodavatelem vystavené faktury – daňového dokladu ze dne 5. 

listopadu 2019. 
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1.2. Následně, na základě objednávky č. j. SZR-4340-2/Ř-2019, byla mezi objednatelem a dodavatelem 

uzavřena dne 18. listopadu 2019 smlouva na poskytování tiskových služeb o celkovém objemu ve výši 
384 800,- Kč bez DPH, která nabyla účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv 19. listopadu 

2019 (dále jen „smlouva“). 

1.3. Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cena objednatelem odebraných tiskových služeb 

v měsíci říjnu 2019 ve výši 3 252,- Kč bez DPH a cena objednatelem odebraných tiskových služeb 
v období od 1. listopadu 2019 do 20. listopadu 2019, bude započítána do celkového finančního rámce 

uvedeného v čl. 1.2.  Platba za objednateli poskytnuté tiskové služby v měsíci listopadu 2019 bude 

dodavateli uhrazena na základě jím vystavených faktur za období od 1. listopadu 2019 do 20. listopadu 
2019 a za období od 21. listopadu 2019 do konce měsíce listopadu 2019. 

 

                                                                 2. Závěrečná ustanovení 
     

2.1. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčeny. 
 

2.2.  Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 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), ve znění pozdějších 
předpisů. 

  

2.3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 
dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření dodatku 

rozhodující. 
 

 

  

V Praze, dne_____________ 

 

V Praze, dne 5.12.2019 


