
Smlouva o vypořádání závazků

(dále jen ,,Smlouva")

uzavřená dle § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve mění pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"),

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Ing. Martinem Svitákem, ředitelem HZS Jihočeského kaje
IČO: 708 82 835
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 125 135 881/0710
(dále jen ,,Objednatel")

a

Dodavatel:

RICOH Czech Republic s.r.o.
se sídlem: Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4
Zastoupená: Martinou Kaskounovou, Direct Sales Director, na základě Plné moci,

bez ev.č., ze dne 02.01.2019
IČO: 481 17 820
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C,
vložce 27720
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 10004371/0100
ID datové schránky: kydbsry
Kontaktní osoba:

(dále jen ,,Dodavatel")

(,,Objednatel" a ,,Dodavatel" společně dále také jen jako ,,Smluvní strany")

I.
Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřeřj' dne 15. 12. 2022 Dodatek č. l k Objednávce (dále jen
,,Dodatek"), č. j. HSCB -2003/2021 KŔ, ze dne 2.6.2021 dle rámcové smlouvy MV-
50113-150NZ-2015 2015 uzavřené dne 19.12.2016, ve znění Dodatku č. l ze dne
6.3.2018, Dodatku č. 2 ze dne 11.2.2021 a Dodatku č. 3 ze dne 28.11.2022 (dále jen
,,Původní smlouva"), jehož předmětem bylo prodlouŽení doby poskytování
tiskových služeb do 31. 05. 2023 vČetně. Tento Dodatek je Přílohou č. 1 a nedílnou
součástí této Smlouvy.



2. Strana Objednatele je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle Dodatku
uvedeného v ustanovení odst. l. tohoto článku a má povinnost uzavřenou Smlouvu (či přijatou
objednávku) zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů.

3. Obě Smluvní strany shodně konstatují, že Objednateli byl oběma Smluvními stranami
podepsaný Dodatek specifikovaný v odst. 1 tohoto článku doručen až dne 12.1.2023, díky
čemuž nedošlo do okamžiku sjednání této Smlouvy k jeho uveřejnění v registru smluv, a že
jsou si vědomy právních následků s tím spojených.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného Dodatku,
s ohledem na skutečnost, že obě Smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného
Dodatku a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Dodatku v registru smluv,
sjednávají Smluvní strany tuto novou Smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.
Práva a závazky Smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a
povinností, který touto Smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem
původně sjednaného Dodatku, který tvoří pro tyto účely přílohu této Smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této Smlouvy, která mají být od
okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků
vyjádřeným v příloze této Smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

3. Smluvní strana Objednatele, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv
dle Dodatku uvedeného v ČI. I. odst. 1 této Smlouvy, se tímto zavazuje druhé Smluvní straně k
neprodlenému zveřejnění této Smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s
ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.
Závěrečná ustanovení

l. Tato Smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tato Smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s právní
silou originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 (dva) stejnopisy a Dodavateli (jeden) stejnopis.

3. Tato Smlouva obsahuje l přílohu - Dodatek č. 1 k Objednávce ze dne 02.06.2021.

13 -01- 2023
V Českých Budějovicích dne, .t -01- 2023 V Praze dne

za Objednatele
plk. Ing. Martin Sviták
ředitel HZS Jihočeského ,kraje._ . . ,,,._

za DodavateleMartina Kaskounová
Direct Sales Director
RICOH Czech Republic s.r.o.



Dodatek č. l

l

k Objednávce č.j. HSCB-2003/2021 KŔ, která byla uzavřena dne 02.06.2021 na základě
Rámcové smlouvy na poskytování tiskových služeb č. MV-50113-150NZ-2015 uzavřené dne
19.12.2016, ve znění Dodatku č. l ze dne 6.3.2018, Dodatku č. 2 ze dne 11.2.2021 a Dodatku

č. 3 ze dne 28.11.2022

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Ing. Martinem Svitákem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
IČO: 708 82 835
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 125 135 881/0710
(dále jen ,,objednatel")

a

RICOH Czech Republic s.r.o.
se sídlem: Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4
Zastoupená: Martinou Kaskounovou, Direct Sales Director, na základě Plné moci,

bez ev.č., ze dne 02.01.2019
IČO: 481 17 820
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C,
vložce 27720
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 10004371/0100
ID datové schránky: kydbsry
Kontaktní osoba:

(dále jen ,,dodavatel")

(dále společně též jako ,,smluvní strany")

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. l

I.
o Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 02.06.2021 Objednávku č.j. HSCB-2003/2021 KŔ, dle
rámcové smlouvy MV-50113-150NZ-2015 uzavřené dne 19.12.2016, ve znění Dodatku
č. l ze dne 6.3.2018, Dodatku č. 2 ze dne 11.2.2021 a Dodatku č. 3 ze dne 28.11.2022.
(dále jen ,,Smlouva").

1.2 Smluvní strany ve Smlouvě sjednaly dobu poskytování tiskových služeb na období 18
měsíců od dokončení instalace. Smluvní strany se dohodly na prodloužení sjednané doby
poskytování tiskových služeb, proto uzavírají tento dodatek č. l (dále jen ,,Dodatek").
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II.
Předmět Dodatku

2.1. Doba poskytování tiskových služeb se tímto Dodatkem prodlužuje a nově se sjednává na
období do 31.5.2023.

III.
ZávěreČná ustanovení

3.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy, včetně příloh, která nejsou tímto Dodatkem dotčena,
zůstávají nadále v platnosti nezměněna.

3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu 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.-

3.3 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že jeho obsahu rozumí
a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, které jsou
pro jeho uzavření rozhodující.

v Českých Budějovicích dne 15.12.2022.

Za objednatele: Za dodavatele:

plk. Ing. Martin Sviták
ředitel HZS Jihočeského kraje "

ina Kaskounová
Direct Sales Director
RICOH Czech Republic s.r.o.
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