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Nájemní smlouva se servisními službami 
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1. Předmět smlouvy 
Na základě této smlouvy přenechává pronajimatel nájemci k užívání předmět nájmu, zabezpečí provozuschopnost zařízení a 
zajistí další služby sjednané v této sm louvě. 

Předmět nájmu (dále také jako zařízení) 

Typ Výrobní/Sériové číslo Poznámka 

Zařízeni 
RICOH IM (3000 viz předávací protokol 

Stolek nízký 54 

Manuál IM C2000/2500/3000/3500/4500 

Příslušenství 

Adresa umístění zařízení 

Ulice+ č.p./č.o . I PSČ I Obec 
Ruská 87 I 100 00 I Praha 10 

Odpovědná osoba Telefon e-mail 
Daniela Lvová +420 267 102 190 danie1a. lvova@1f3.cuni.cz 

Výstup = [A4]' Černobílé výst upy (ČB) Barevné výstupy (BAR) 

Stav počitadla výstupů na počátku smlouvy viz předávací prot okol viz předávací protokol 

Limitní měsíční zatíženi 14000 6000 
1A3 = 2 x A4, metr= běžný metr 

Tiskárna je vhodná pro velkoobjemový tisk obálek s chlopní v počtu cca do 1 tisíce obálek denně nárazově v období několika 
dnů jdoucích zo sebou · tento druh obálek byl dodavatelem před uzavřením smlouvy ověřen. 

2. Doba nájmu 

Doba nájmu (měsícú) 60 Počínaje dnem instalace Smlouva zveřejňována v Registru smluv:Ano2 

Limitní počet výstupů ~ 1200000 (stav celkového počitadla výstupů) 
' pokud je smlouva zveřejňována v Registru smluv dle zák. 340/2015 Sb., počíná doba nájmu běžet nejdříve ode dne zveřejnění 
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Náhradní díly 

Práce technika 

Servis v místě umístění (doprava na místo) 

Spo třební materiál 

Papír 

Standardní doba do zahájení řešení závady 
/ obnovení provozu 

Pracovní doba služby 

Dálková d iagnostika 

Způsob odečtu stavu počitadel pro úče ly 
fakturace 

Doplňkové služby 

Typ Čís lo služby Název služby 

3. Servisní podmínky 

0 
0 
0 
0 
Bez papíru 

Bronzový_NB0/- (násl. prac. den/-) 

8x5 (8 hodin denně x S dnů v týdnu) 

0 
t8:I Automaticky O Nájemcem 

Jednorázová Doprava a manipulace (na adresu umístění) 
Jednorázová Instalace 
Jednorázová 

Periodická Bronzový_NB0/- (násl. p rac. den/-) 
Periodická 

Periodická 

Periodická 

Kontaktní místo servisu 
-telefon: +420 841116 117 

-nahlašování stavů poči tadel : 

-zákaznický portál : wsd.ricoh.cz 

Fakturační období: 

Elektronická faktura' 

Měsíční nájemné (Paušál) 

Periodické doplňkové služby (paušální platby) 

Paušální latb celkem 

V· stupů v paušálu 

Cena za výstup nad paušál4 

Cena výstupu nad limitní měsíční zat ížení<' 

e-mai l : helpdesk@ricoh.cz 
e-mai l : pocitadla@ricoh.cz 

4. Finanční ustanovení 

ka lendářní měsíc Splatnost: 14 dnů 

Ano - adresa: monika.markova@lf3.cuni.cz 

Ano 

ČB BAR 

ČB BAR 

ČB BAR 
' pokud nesouhlasíte s platbami pomocí elektronické faktury, vyberte z rozevíracího seznamu možnost „Ne" 
' platí pro předpokládané průměrné pokrytí do 5% (ČS výstupy) a do 20% (barevné výstupy). Pokud bude v daném fakturačním období 
počet zhotovených skenů vyšší než celkový počet výstupů, je pronajímatel oprávněn vyúčtovat za každý sken převyšující celkový počet 
výstupů částku ve výši 10¾ z ceny ČB výstupu. 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 

Tato smlouva se všemi jejími oddíly v článcích 1 až 4, j akol i Všeobecné podmínky této smlouvy a veškeré přílohy j sou 
smluvními stranami v p lném rozsahu akceptovány. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a Všeobecnými 
podmínkami, platí ustanovení sjednaná v této sm l ouvě. Na důkaz souhlasu se smlouvou, tj. se všemi součástmi smlouvy, 
připojují oprávněné osoby za smluvní strany svoje vlastno ruční podpisy. 

Tuto smlouvu vyhotovil : Jan Kašpárek 

Smlouva uzavřena v elektronické podobě dle bodu 7.2. Všeobecných podmínek: Ano 

V Praze. dne 26.5.2020 

RICOH Czech Republic s.r.o. 
pronajímate l 
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Všeobecné podmínky nájemní smlouvy se servisními službami 

1. Předání a převzetí 
1.1. Předmět nájmu budé před~n a l'.)fevzal uvedením do provozu • instalaci v mistě 
specifikovaném ve smlouvě s potvrzením na predávacím protoko lu . kter;. může mít formu 
montainiho listu, dodaciho listu či jiného podobného dokumentu vč.etn~ potvrzeni cestou 
e-mailove komun1hce. Po celou 'dobu platnost• a ůčinnosti této nájemni smlouvy bude 
v tomlo místě umístěn, pokud s-e srnluvni strany nedohodnou jinak. 
1.2. Ná1emce zajisti na vlastní ni!iklady veškeré technické a právnl předpoklady pro montál, 

přeiimku a provol p,on,1jimaného zařii.ení. 
1.3. Předmět nájmu bude instalován po pfipravení podmínet pro instalaci zařizení. 

2. Práva a povinnosti pronajímatele 
2. L Zabezpečit p rovozuschopnost zařízeni a dodávat výrobcem stanoveny spotiebni 
materiál pro zafi:t.eni. Dodávky spotřebniho a p rovozního materiálu mohou probíhat lwtyrni 
slufbou. O dodaném mnobtvl spolřebniho materialu r'o:thoduje vzhledem ke spotf"ebě 
zaiizení pronaíimate1. 
2 . .2. Započit s řešením zjvady a obnovit provozuschopnost (vy~eSit z.ávadu) zařízeni v 
rámci sjednaných časoVVc.h limitU a pracovni doby slu!by, počítaných od ohmftku 
prokaz<1telného nahlášení na kontaktní misto serv1$u. Obnovit provozuscllopnost lze I 

provizorním řešenim, jakVm můle být zapůjč.eni náhradního taňztní podobných parametrů, 
pokud se v konkrétním piipadé $mluvni s tr,ilny nedohodnou jinak. Pracovni dobou služby se 
rozumi pr;;icovni dny (mimo státni svátky a dny pracovního klidu) pondlli až pitek od 8 do 
16 hodin, pokud neni v servisnich podminkách sjednáno jinak. 
:Z.3. Závady diagnostikovat nebo řešit na dálku odbornVm pracovníkem servisu 
pronajimat@'le. To můle probihat 2a pomoci nástrojů daUi:ové d iagnosliky, t,pm kde je to 
molne, s cílem urychlil vyře$eni p,oblému nebo zjistit detailnější lnformoilce o staýu zafizeni 

před vysljnim pracovnih na místo . 
2.4. V prlpítd l?, že p ronajímatel nebude moci odstranit závadu zařízeni na mislě u nájemce, 
je oprávněn uřizeni odvézt na dílenskou opravu do p,ostor pronajímatele . 
2.5. Předmětem odpovědnosti ta chod zařllení nejsou práce IT technika pronajimatele, 
tYkaJk:i se počitačove sitě n;ijf!mce. s výjimkou poruch přímo na zařízení. Všechny p ráce IT 

technika v PC síti n.ijemce nad r.imec odpovědnosti pronajímatele budou nájemci t.ičlovány 
dle p l,ittného ceníku servisnich prací a služeb prona1imatele. 
2.6. Pronajimatel neodpovídá ?a škodu ani za ušij zisk, kteté nájemci nebo jeho právnímu 
n.istupci vln1kly zejména púsobenim vyBi moci, 1:V'fšením provoznich nákladů, pierušenim 
provozu. uratou výkonu zařízeni a da1šich podobn'{ch přKin, kterC pronajímatel nezavinil. 
2.7. Pronajímatel má pr31vo zastavit poskytováni servisnich služeb a vdke,Vc.h 
souvisejících plněni, v připadě, fe nájemce bude v p rodleni s ůhradou p lateb. Pokud 
nájt?mce d lutnou částku neuhradí do 30 dnů od jeji splatnosti. má pronajimatel právo 
zafizení nájemci odebrat nebo mu jinak znemofnit jeho poufiváni. V tomto připadě má 

pronajimatel právo na p lnou náhradu vzniklYch l\akladů . 

3. Práva a povinnosti nájemce 
3.1. Poulívat z.:.i"i4eni p0uze v souladu s pokyny \fl{robce nebo p rona1ímatele, se ktefymi 
se seznámil, včelně doplňováni a/nebo výměn spotřebního materiálu, předem 
od~ouhlaseného pro11ajim:1telem, popř. odstraňovaní pornth dle manuálu nebo f?Qkynů 
pronajíma1ele. Spotřební materiál 1e nutno měnit až po hlášeni 1eho nedostatku, varováni 
před bli.hcírn se nedostatkem ne-n1 důvod pro \fYměnu. Pokud na zai"izení vznikne Skoda tím, 
že najemce, 1eho personál nebo jiné p ro něho Jednajici osoby nakládaji se zařízením 
v rotporu s timtoustanovenim, nese nJjemce v~Ueré náklady mi opravu. 
3.2. Bez prodleni nahlásit na kontaktni místo servisu skutečnosti, jako jsou závady, 
varovn.i hlášeni na panelu zařízeni a podobně, kterl! by mohly způ1obit nebo ji1 

způsobily ome-zeni provo2uschopnost1 zafizeni. 
3.3. Nájen,ce není oprávněn provést opravu sám, a pokud by ji provedl, nemá pr.lve na 
náhradu ůčelně vynaložených n.ikbdů, nt:dohodnou-li se smluvni strany jiMlc, Revize 

zafizeni zajišťuje nájemce sám n<1 své náklady. 
3.4. Poufivat pronajímatelem dodávanV spotfební materi.il pouze k provozu zafizeni, na 
které se vuaho1e tato smlouva. Spotiebni materiál j~ majetkem pronajímatele a v p?lpadě 
ukončení smlouvy bude nespoHebovanY spotř~bni materiál pronajim<1te1i vr.icen nebo 
vyůč:tován nájemci. Pouliti spoHebniho mate,lilu nad roz.sah, kterf mohl být prokazatelně 
spotřebov.in při p,ovozu zarizeni, je pronajimatel oprávněn vyúčtovat nájemci d~ aktuálně 
platného ceníku 1>ronajimoiltele. 
3.5, Umofnit prona1ímateli podobu platrlost• a účinnosti této smlouvv pristup k předmětu 
nájmu v rámci dohodnuté p r,lcovni doby. 
3.6. Piedem oznámit a dohodnout s pronajimatelem způsob připadného přemístěni 
zaři1eni n.l novou ~dresu. Náklady spojené s pfemislěním nese nijemce. V ptipadě, že 
přemistěni realizuje nájemce, nese tento I plipadná rizika s přemístěním spojená. 
3 .7. Na přislu'šném dokladu (pokud je vystaven) potvrzovat pronaJimatelem provedent! 

servisní ůkony. 
3.8. Bezodkladně oznámit pronajimateli katdou skutečnost, která by mohla ohrozit jeho 
schopnost plnit závazky z léto smlouvy linsolvenčni řizeni, konkurs. likvidace atd.I. 
3.9. Umolnit provádění odečtu nebo provádět odečet dosafeného poč.lu výstupů ke konci 

fakturačního obdobi dohodnutYm způsobem: 
a. automatizovaným systémem d.ilkové diagnostiky a monitoringu u z3řizeni, kter.i toto 

umožnují. 
b. určenou osobou nájemce vždv do 3. dne následujícího měsice. V případě, že tento 

den neni dnem pracovním, pak n.isledujid pracovní de n. Nájemce je v iomto pfip..,dě 
povinen nahlásit jml!no zikaznilca, model zařizeni, s~rlové čislo zafíze-ni a aktuJlní 
.stav počit,;idel. Tyto informace nahlisit telefonicky nebo e-ma1lem na kc;mtaktni misto 
servisu pro n.1hlašováni stavů počitadel nebo zápisem do nahlolšovadho formul.jře na 
záka1nkkém portálu. V pi"ipadě, fe tak neučiní v terminu, je pr'onajimatel oprávnln 
s,otet výstup\! odhadnout nebo nájemce kontaktovat (telefonicky/e-mailem) a 
vvf.idat si stav počitadel pro jednothvá zalizeni. Změny kontaktnich t.ida1ů Je nájemce 

povinen belodkladně hlásil pronajímateli. 
c. ,aktivním dotazem pr'onajim,iitele. 

3.10. Predmět nájmu ufivat VVlučni pro svou 6nnost a neni oprávněn ho během n3jmu 

púJčit nebo d.át do (!od nájmu tleti osobě. 
3.11. ?aJ1St1t prostor, ve kterem mu pronajimatel instaluje předmět n.ijmu, proti ztratě. 
poško1ení. Nájemce odpovidá za ztr.itu, zničení r.ebo poškozeni pronajatého zalizeni. 
N3jemceodpovid.i za poj1št~ni zařizeni proti ztr.itě, poškozeni nebo zničení. Pokud nájemce 
zařízeni nepojisti a dojde k jeho ztrátl: nebo neopravite lné-mu poškozeni. postupuje se dle 

bodu S.7. 
3.12. v připadl? pfedčasného ukončeni smlouvy doplatit zůstatkovou hodnotu SW licencí, 

pokud mu bylv poskvtnutyv rilmci této smlouvv. 
3.13. Vyufiv,1t tisk, kopirovani a skenováni pouze a výhroildně k zhotovování tiskov'{ch 
rozmnoženin dokumentů souvisejících s jeho podnikatelskou jprovozn1) činností, 

použivaných pro jeho vl,utni vnitřní potfebu, mimo zhotovováni ,ozmnolenín jakychkoliv 

autorsk'{ch děl. 

4. Fakturační podmínky a režim placeni 
4.1. tastka d le ná1emní smlouvy tx.Jde nájemci fakturována nejpozději do 10. pr'acovniho 
dne v měsicl vidy za piedch3zejíci fa\turačni obdobi. s dohodnutou splatnosti ode dne 
vysta\lení. Onem uskutetněni zdanitelného plněni je posledni den pledcházejicího 
fakturačního obdobi. Pro ůčely fakturace VVstupů je rozhodujic:i poslední zji~teny koneč.nY 

stav počitadla V'{sttJpU na zařizeni. 
4.2. Pokud bude fakturačním obdobím pouze jeho část, bude pauUI účtován v 

odpowid<1jíd poměrné části . 
4.3, K fakturovan'{m částl(jm bude účtov.ina sazba DPH v p1atni ..,-Yši. 
4 .4 . Neuhrazení rakturovc1n'{c.h č.istek ve lhůtě splatnost! je podstatnYm porušením 
smlo1,1vy a zaklclda právo s:ironajimatel! od smk,uvy odstoupit a povinnosl ná1emce vrátit 

předmět nájmu a uh,adit č;áistkv dle bodu S.?. · 
4 . .5. Nijemce neni oprávnfn platby pozastavovoilt, snifovat či započitávat. Prona1ímatel má 
pr.flvo u rtlt, kte.-Y splc1tn'{ z.ivaz.ek ná1emce bude uhrazen z doilych plateb. 
.il.6. Pro plipad prodleni s úhradou plateb $1!' sjednává llr'ok: z prodlení v'(ši O.OS% dh.1!né 

čistky za kafcty den prodlení. 
4.7. Za slulbu aktivního zjiš(ování stavu počítadel, ol to i v pťipadě nenahl.išení stavu 
počitadel nájemcem. pronajímatel můie llčtovat režijní pélplatek ve výši 100,- Kč• DPH za 

uřízeni. 
a.s. Oohodnute smluvni ceny j!.ou váz.ané na kurz cizí měny lf.URl a to v kurzu platném ke 

dni uzavřeni smlouvy. Nájemce souhlas! s tim, že pronajimatel btz jeho pfedchozího 
souhlasu jt oprjvněn změnit stávajíc.I cenu o procentu.llni V'{ši lcursovCho rozdilu. pokud se 
aktuální měsíčni ptUměrný kurz CZK vůči EUR (dle ČNB) v porovnáni s kuuem ke dni 
podpisu smlouvy nebo ke dni provádění poslední zmi•W cen 1:měni o vice nel S% oběma 
směrv. Cenu papíru 1e pronajimatel oprávněn rovně! zmfoit v případě změny ceny 
komodity na trhu adekv.itně dle změny ceny komodity. Změna cen bude platná od prvniho 

dne násled,1jiciho měsice po dni pisemného ozn.amení té.to změny nájemci. 
4 .9. Pronajimatel je opr.ivněn upravil výti smluvnkh cen bez dohody .smluvnich stran z 

dlJvodu inílace za podminekdále uveden'y'ch: 
a} Inflaci se rozumi mezirolni inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu 
spotfebitelských cen zboží a služeb, kterou udává každ,;,m kalendárnim rokem Český 
statisticky úfad z.a rok pfedcházející vy]ádiená v procentech. 
b) Vidy od 1. dubna kalendáfniho roku dále do budoucna je proMjimatel opr,jvněn 
upravit !.mluvni ceny z důvodů inflace, a to o tolik proc.ent, kolik procent činila inflace v 
roce pfedcházejicím, pok\.td tato v přecházejícím roce pfesáhla 2% nebo pok\ld kumulativni 
mír,1 inflace od zatatku trváni smlouvy p?es.lhla 3% (součet roCnich 1nflold pOCínajkí roli:em 

uzavření smlouvy). 
c) Ceny upravené: z důwodu inflace se poval:u1i za smluvní. 
d) Oznámeni o změně cen je prováděno písemně. 

5. Trvání smlouvy 
S.L Ooba trvání te to smlouvy s.e automaticky prodlužuje vidy o 12 mésicU, a to i 
opa\ov~ně, .3} do dosal@n.i llmltniho poťtu V'(s tt1pú, pokud není písemně jednou ze st ran ve 
lhůtě 30 dnů před uplynutim doby trváni oznámeno druhé srnluvní straně, že nemá z.ijem 

na prodloulenídoby trvá ni $Mlouvy, 
S. 2. Smlouva můie zaniknout: 

a. uptynutim doby n.ijmu, pokud byl ve lhůtě oznámen nezájem o automatické 

prodlouženi 
b. zničenim nebo neopravíteln'{m pošl:ozenim zařizeni. 

c.. dohodou smluvních. $Han. 
5.3, Pronajímatel může odstoupit i důvodů dle této smlouvy a diile z důvodů: 

a. op;,kovaného poruien1 povinnosti druh@: smluvní strany, 
b . probihajlciho insol\lenčniho řízeni vúli nájemci nebo pronajímateli, 
c. vs.tupem nájemce nebo pronajimatele do hkvldace, 

S.4. Odstoupeni je ůčinné dnem jeho pisemného doručeni druhé smluvni straně. Obi 
smluvní strany se dohodly, že tímto dnem končí platnost a ličinnost teto smlouvy. 
s.S. Po ukončení dobv nájmu je nájemce povinen zalizeni protokolárně vrátit 
pronajimateli ve stavu odpovklajicim sjednanému způsobu ufív.ini s přihlédnutim 
k opotřebeni. 
S.6. Smluvni strany se dohodly, fe nájemce nenl opr.ivněn n.ijem vypovědět. 
5.7. Smluvni strany se dohod Iv, ie pokud doide k ukon~eni smlouvy podle článku 4, bodu 
4 .4 . nebo tLanku S, bodu S.2.b, a S.3. všeobecnYch podmínek, z důvod(• na straně nájemce, 
tak náJernce nebo jeho prJvni nástupce 1apl.\tí pronajimateli (i) veškeré aktu.á1ně dluiné 
l.ástlcy a {1il smluvni pokutu rovnající se celkové zbývajid tástce nijemného (součtu 
zbývajictCh paušálů) od 1.1končeni smlouvy do konce sjednané dobv nájm1.1. 

6. Ostatní ujednání 
6.1. Připadni! neplatnost některého ujedn3ní této smlouvv nem.i za ni!sledek neplatnost 
celé smlouvy. Smluvní strany se zavatuji nahradit takové ustanoveni ustanovenim p latným 

tak, aby byla zachov.ina integrita teto smlouvy a ůčel, za nim! byla uzavfena. 
6.2. Smluvní strany se mohou dohodnout na instalaci a poufív.ini syslému dálkové 
diagnostiky a monitoringu, což je systém, pomoci kterého lze automaticky monitorovat 
provoz kancelářských zaHzeni (napr. multifonkčnich taiizení a tiskáren) pfip-ojených 1c 
politačové síti n.ijemce. Účelem instalace a pou!iv.iní takového systCmu je zercktivnéni 
spolupťáce smluvních .stran, a to zejména zautomatizováním p r<1videlných odečtU stavtJ 
počitadel zhotovených VVstupU a dále vzdálen'{m přístupem prona1imate~ k chybovYm 
hlášením jednotlivých zaf'izení, cof umožni piesněji diagno.stikovolt z~vadu. Rozsah pouf1ti 

můfe byt omezen konkrétním modelem zařízeni. 

7. Závěrečná ustanovení 
7.1. Nájemni smlouva nabývá p l<1tnosti dnem podpí$u oběma smluvnimi stranami, účinná 
je dnem uveden'{m ve smlouvě. 

?.2. Smlouva JI!' vyhotovena ve dvou stejnopisech, 2 nichž h!dá ze smluvních man obdr!í 
po jednom vyhotovení. Pisemná forma je zachována i tehdy, pokud Si smluvni strany 
vz!iemně vymění smlouvu v elektronické podobě s připojenYm1 naskenovanVmi podpisy 

oprivněnyť"h zástupců obou smluvních str'an. 
7.3. Smlouva mů!e bYt měněna pouze formou listovaného písemného dodatku, který se 

stane nedilnou součilsti této smlouvy. 
7.4. SmhJVní strany se dohodty-, fe pisemnost se považuje za doručenou S. den po jejím 
prokazatelném odesláni n.l adresu sidb druhé sniluvni s trany. Pokud tento den piipadne na 
sobotu. neděli či státní svátek., považuje se za den doručení prvni následujici pracovní den. 
7.S. Obě smluvni strany povahlji informace ziskané v souvislosti s touto smk>uvou za 

obchodní tajemství. 
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