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TENTO DODATEK č. 16 (dále jen ,,Dodatek") KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
MANAGEMENTU KOPÍROVACÍCH A TISKAŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ ze dne 31. 05. 1999,
evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 990004, ve znění jejích dodatků
č. 1 - 15 (dále jen ,,Smlouva"), je uzavřen dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Občanský zákoník"),

MEZI
XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
sídlo:

Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4 - Michle

jednajicŕ

Peterem Halmem, jednatelem

IČO:

48109193

dič:

cz48109193 (je plátcem DPH)

bankovní spojeni:

ING bank Praha 8

číslo účtu:

1000205502/3500

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15969
DÁLE JEN ,,Xerox"
NA STRANĚ JEDNÉ

A
Českou republikou - Ministerstvem životního prostředí
sídlo:

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 - Vršovice

jednajíct

Ing. Martinou Setzerovou, ředitelkou odboru provozního a správy
majetku

IČO:

00164801

bankovní spojení:

ČNB Praha 1

číslo účtu:

7628001/0710

zástupce pro věcná jednání: Mgr. Pavla Oborníková, vedoucí oddělení hospodářské správy
a zástupkyně ředitelky odboru provozního a správy majetku
DÁLE JEN ,,zákazník"
NA STRANĚ DRUHÉ,

XEROX A ZÁKAZNÍK SPOLEČNĚ JEN ,,Smluvní strany"
NEBO JEDNOTLIVĚ ,,Smluvní strana".
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1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNY SMLOUVY

1.1

Předmětem tohoto Dodatku je úprava Smlouvy za účelem aktualizace a optimalizace
nákladů zákazníka na základě vyhodnoceni provozních statistik za předcházejÍcÍ
období.

1.2

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že se znění odst.
4.1 v ČI. IV. Smlouvy mění a nově zní:
,,4.1

Ceny za služby byly stanoveny dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
v platném znění, a jsou pro účely kalkulace měslčn/ch částek hrazených
zákazníkem nás/edu/lch
a)

1,129 Kč za 1 tisk černobílý jednostranný A4 (výtisk) v reprografickém
středisku nad níže uvedený limit 15 000 tisků. Tisky v reprografickém
středisku se rozumí tisky vyhotovené pracovníky Xeroxu dle požadavku
zákazníka v prostorách provozovny na zařlzenl Xeroxu umístěném
tamtéž.
Zákazníkovi bude měsíčně fakturována a zákazník uhradí Xeroxu
na aktuální měsíc měslčnl částku ve výši 24.441,- Kč. Tato částka
zahrnuje až 15 000 provedených tisků černobílých jednostranných
a4 (výtisků) v daném měsíci.

b)

9,43 KČ za 1 tisk barevný jednostranný A4 (výtisk) v reprografickém
středisku nad níže uvedený limit 12 000 tisků.
Zákazníkovi bude měsíčně fakturována a zákazník uhradí Xeroxu
na aktuálni měsíc měslčnl částku ve výši 163.317,- Kč. Tato částka
zahrnuje až 12 000 provedených tisků barevných jednostranných
a4 (výtisků) v daném měsíci.

Ceny uvedené v tomto odstavci zahrnují aktuální sazby DPH. "
1.3

Smluvní strany se tímto dále výslovně zavazují, že budou postupovat dle tohoto nového
znění odst. 4.1 v ČI. lV. Smlouvy počínaje dnem 01. 04. 2021.

1.4

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
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2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
2.1

Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 2
si ponechá zákazník a 2 vyhotovení obdrží Xerox.

2.2

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem zveřejněni tohoto Dodatku s příslušnými metadaty v lnformačním
systému Registr smluv zejména dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, s čÍmž Xerox bezvýhradně souhlasí,
přičemž toto uveřejnění provede zákazník.

2.3

Smluvní strany proh|ašujj, že tento Dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Dodatek přečetly, s jeho
obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Za Xerox:

Za zákazníka:

V Pm,,, d,,,

V Praze, dne:

XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
Peter Halmo
jednatel

,7 ,/7 Ĺ' i ,á" 2 "

Česká republika - Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního a správy
majetku
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