
DOHODA O NAROVNÁNÍ
uzavřená podle ust. § 1903 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění 

mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Odběratel:
Sídlo:
IČO :
Zastoupený:

GENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10 
45249130
Mgr. Miroslavem Havránkem, ředitelem

a

Dodavatel: Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
Sídlo: Žarošlcká 13, 628 00 Brno
IČO: 00176150
DIČ: CZ00176150
Kontaktní osoba: Kateřina Mavromatidisová Tichá
Zastoupený: Pavlem Štěpánem, obchodním ředitelem

I. Preambule

1. Smluvní strany spolu / uzavřely dne 3.10.2013 Rámcovou smlouvu o pronájmu 
multifunkčních zařízení značky Konica Minolta a monitorovacího systému SafeQ. Dne 
1.9.2014 spolu smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy, kterým se mění 
doba trvání smlouvy uzavřené na dobu určitou do 30.9.2015 a podmínky výpovědi 
smlouvy. Dne 7.10.2015 spolu smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 Rámcové smlouvy, 
na základě kterého byly tiskové stroje vyměněny za modernější typy.

' 2. Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu ve snaze vyjasnit a ukončit pochybnosti ohledně 
práv a povinností souvisejících s Rámcovou smlouvou ze dne 3.10.2013, jejím 
Dodatkem č. 1 ze dne 1.9.2014 a Dodatkem č, 2 ze dne 7.10.2015, které nebyly před 
jejich splněním řádně uveřejněny 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).

3. V tomto smyslu obě strany výslovně prohlašují, že po podpisu této Dohody neučiní nic, 
co by mohlo jakkoliv negativně ovlivnit výsledky ujednání v této Dohodě obsažené, 
zejména prohlašují, že celou záležitost tímto považují úplným a konečným způsobem za 
uzavřenou. Toto prohlášení obě strany činí ve snaze narovnat vztahy do budoucna.

II. Sporná práva a povinnosti

Smluvní strany spolu uzavřely dne 3.10.2013 Rámcovou smlouvu, dne 1.9.2014 Dodatek č. 
1 k Rámcové smlouvě a 7.10.2015 Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě, jejímž předmětem je 
pronájem multifunkčních zařízení značky Konica Minolta a monitorovacího systému SafeQ. 
Dodavatel na základě Rámcové smlouvy a jejích dodatků č. 1 a č. 2 o pronájmu 
multifunkčních zařízení značky Konica Minolta a monitorovacího systému SafeQ řádně 
poskytl plnění, přičemž Odběratel za tyto služby dosud uhradil Dodavateli cenu ve výši 2 514 
637,42 KČ VČ. DPH.



1. Mezi smluvními stranami je sporné, zda a z jakého titulu mělo dojít k poskytnutí služeb na 
základě Rámcové smlouvy a jejích dodatků č. 1 a č. 2 uvedených v předchozím bodě a 
uhrazení ceny objednatelem za situace, kdy tyto nebyly řádně uveřejněny v registru smluv 
a vzniká tak pochybnost o právní účinnosti této Rámcové smlouvy a jejích dodatků č. 1 a 
č. 2 (dáte jen „Sporná práva a povinnosti“).

2. Obě smluvní strany projevily oboustrannou vůli upravit shora uvedená Sporná práva a 
povinnosti tak, jak je uvedeno níže. Smluvní strany tímto ruší veškerá Sporná práva a 
povinnosti a nahrazují Sporná práva a povinnosti podle následujících ustanovení.

lil. Závazky smluvních stran

1. Služby spojené s pronájmem multifunkčních zařízení značky Konica Minolta a 
monitorovacího systému SafeQ na základě Rámcové smlouvy ze dne 3.10.2013 a jejích 
dodatků č. 1 ze dne 1.9.2014 a č. 2 ze dne 7.10,2015 byly řádně poskytnuty a cena, 
kterou objednatel za tyto služby dosud uhradil, je oběma smluvními stranami považována 
za odpovídající a řádně uhrazenou a nevzniká v této souvislosti žádné smluvní straně 
nárok na vydání jakéhokoliv bezdůvodného obohacení ani žádný jiný obdobný nárok. .

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytování služby spojené s pronájmem multifunkčních 
zařízení značky Konica Minolta a monitorovacího systému SafeQ dle výše citované

. Rámcové smlouvy ze dne 3.10.2013 a jejích dodatků č. 1 a č. 2 bude ukončeno ke dni 
31,1.2020. K tomuto datu budou multifunkční zařízení Dodavatelem z prostor Odběratele, 
ve kterých jsou umístěny, odstraněny.

3. Smluvní strany tímto Sporná práva a povinnosti považují za narovnané. ~

IV, Ostatní ujednání

1. Tato Dohoda nabývá účinnosti jejím uzavřením.
2. Veškeré změny, doplňky nebo dodatky k této Dohodě je možno provádět pouze písemnou 

formou.
3. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom,
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Dohody v registru smluv.
5. Osoby Dohodu za příslušnou smluvní stranu podepisující výslovně stvrzují, že jejímu 

obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a prohlašují, že tento plně 
odpovídá jejich svobodné a vážné vůli.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

.. _ . 17 -Ol-V Praze dne

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. 
Pavel Štěpán, obchodní ředitel


