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(smlouva O nájmu a servisu věcí a dodávce spotřebního materiálu) 
číslo 1251 2052 

přidělí pronajimatel 

l. Näjemce: 
Sídlo: 
Korespondenční adresa: 
Fırma zapsána u 
Jméno a funkce zástupce: 
Bankovní spojení: 
Telefon: 
E-mail: 

Město Ústi naa Ornøl 
Sychrova 16,ÚSli nad Orlicí,56224 lČ: 

DIČ: 
pod registrační zn. 

číslo zákazníka 
kód banky: 
Mobil: 
Fax: 

00279676 

Petr Hájek, starosta města 
číslo účtu: 

465 415 226 
QIQLYIEZ @muuO.cz 

lí. Pronajímatel: 
Sídlo: 

Firma zapsána v OR KOS v Bmè, pod registrační značkou C 21999. 
Jméno a funkce zástupce: 
Bankovní spojeni: 

Smlouvu Zpracoval: Zadrobííek Vilém 
Telefon: 494 947 983 

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. S r. O. 
żflrøšínhá 13. 828 00 Brnn IČ: 

Dıć 
00176150 
C2001 76150 

lng. Milan Kasik - obchodní ředitel oblastí 
RSS The Royal Bank of Scotland, číslo účtu 215810, kod banky 5400 
UniCredit Bank a.S., ćíslo účtu 102479024, kód banky 2700 
E-mail: vilem.zadrobi|ek@kOnícaminolta.cz 
Mobil: 602 773 805 Fax: 494 947 989 

›Obě strany uzavírají tuto Smlouvu dle následujících podmínek (včetně Všeobecných podmínek). 
llí. Podmínky 
Nájemce a pronajímaíel uzavírají tímto smlouvu o nájmu věcí (SW řešení, licencí SW, modulů či přístroje v konfigurací, specifikované V bodě 4 
smlouvy) a poskytování služeb za podmínek dále uvedených, a to včetně všeobecných podmínek a standardních licenčních podmínek v případě SW řešení: 
Doba trvání smlouvy číní 48 měsíců počínaje 
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IV. Konfigurace stroje 
Název stroje 
Základní vybavení 

bizhub 223 set ECONOMY 
zařízení bizhub 223 + podavač originálu DF›621 + Stolek pod Stroj DK~508: 2GB RAM, řadič Emperon, boční vstup, 2 
kazety na papír (2x500listů), duplex, vývojníce, fotovalec, CD/DVD S ovladači a návodem 

Příslušenství FS›529 sešivaoí finišer, 

V, Specifikace služeb 
Smluvní strany se dohodly, že dodavatel bude poskytovat servisní služby a dodávky spotřebního materiálu pro tiskové zařízení uvedený v odst IV. 
Konfigurace stroje dle následujících podmínek. Níže uvedena doba reakce a dostupnost servisu plati pro servisni služby tiskových zařízení. 
V případě, že je součástí dodávky SW řešení, platí pro servisní služby SW řešení smluvní podmínky uvedené ve všeobecných podmínkách smlouvy. V 
případě dodávky SW řešení S nadstandardníml servisními službami, jsou tyto servisní služby definovàny samostatnou přílohou smlouvy. 

Doba reakce 16 piacovních hodin Dostupnost servisu PD-Pá 08:00 - 16:00 
Dodávky papíru a médií 
Kód Typ 

Objednané služby jednorázové 

Množství Zavezení SM 
- Kč 
- Kč 
- Kč 
- Kč 

Číslo služby Název služby Cena 
#SE902001001 Instalace stroje (V ceně připojení k 1 PC) 1 Zdarma 
#5 EDOPD150TF04O Dopravné 

Celkem za jednorázové služby 

1 Zdarma 
- Kč 
- Kč 
- Kč 
- Kč 
› Kč 
- Kč 
- Kč 
- Kč 
~ Kč 
_ Kč
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Objednané sluzby mesicnı 
Číslo služby Název služby Cena 

~ Kč 
- Kč 
- Kč 
~ Kč 
- Kč 
- Kč 
- Kč 
- Kč 
› Kč 

Celkem za měsíční: - Kč 
Vl. Platební podminky 

Typ smlouvy: 4 letý Splátkové období: měsíční 

Výše splátek 1 697 Kč 

Kauce - Kč Doba trvání Smlouvy v měsících: 48 
(Kauce nepodléhá evidenci DPH) 
Termíny splatnosti a platební podmínky jsou uvedeny ve splátkovém kalendáři, který je součásti této smlouvy. 
(cena měsíčního poplatku je uvedena včetně ceny za pravidelné Služby zvo/ené nájemcem, mimo ceny za S/užbyjednorazové) 
Pokud není uvedeno jinak. jsou všechny ceny bez DPH. 

Kopie a výlisky přesahující min. měsiční počet kopii a výtisků budou vyúčtovány dle zúčtovaclho období (viıbod ill, Podminky) za cenu stanovenou 
V této Smlouvě. Kauce splatná při podpisu smlouvy bude zúćtována po skončení smlouvy a vrácení (odkoupení) předmětu nájmu. 
Veškeré služby a spotřební mażenál nad rámec této smlouvyje nutné objednal a Zaplatit Samostatně. 
Náklady na pfiobjednané jednorázově poskytnuié Služby (instalace, zaškolení, dopravu a další služby) hradí nájemce samostatně současně S první splálkou 
nájemného. 

Miflťø instalace: Mêsıø ÚS/xi nad Orlici, syøhrøva 18, Ústi nad Orlici, 58224 Pan-0/nıisinøsız / 

Za poskytnutí údajù O technických podmínkách instalace a provozu stroje za odběratele odpovídá: 
Odpovědná Osoba: Eva Procházková E-mail: grzznhzzQz‹nxnnø.nz 

Telefon: 465 514 226 Fax: 

Vlll. Ostatní ujednání 
P 'até zařízení bude na počátku předáno a na konci pronájmu převzalo na adrese nájemce na náklady pronajímatele.Při nefunkčnosti Zařízení Z ronaj 
důvodu závady nanlášenè déle než 10 pracovnich dní bude pronajimatelem na adresu nájemce bezplalně Zapùjčeno nahradni zarizeni v mınımalně 
shodné konfigurad do doby. než bude pùvodni pronajaté opravenolhůta splatnosti 21 dni.OdvoZ a ekologická likvidace Starého stroje, který je nyni 
umístěn na majetkoprávním odboru. zdarma. 

Dodací termín: červenec 

Smlouvu zpracoval: Zadrobílek Vilém Dne: 15.6.2011 

Návrh smlouvy podán v dne: přijat V Brně, dne:

Petr H ' 

ek, star sta města lng, Milan Kasfk - obchodni řediìel oblasti 
Město Ústi ad Orlicí Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. S r. O. 

"'hı smlouvu byfi ‰4-/ew 
i
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' ' 'ˇ k áílˇb Všeobecné podminky smlouvy O najmu a pps ytov n S uze 

1. Předmět smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran 
1.1 Touto smlouvou pronajírnatel sjednává S nájemoem nájem zařízení a poskytování 
souvisejících služeb vromahu a za podmínek stanovených na 1. straně smlouvy e těmito 
všeobecnými podmínkami. 
1.2 Rozsah tiskových a kopírovacich služeb je stanoven zejména dohođnutým počtem 
vyllskůłkopìl, jlmlż se rozumí jednostranné výtískylkopie do formátu A4 e průměrným pokrytím 
tisku 6% (v případě barevného tiskulkople plati toto pokrytí pro každou Z berevj. Formáty větší 
než A4 se počítají jako dva Výtisky A4. Oboustranný výtisk se počítá jako dva jednostranné 
výlisky stejného formátu. 
1.3 K zajištění techto služeb se pronajlmatel zavazuje poskytnout nájemci k użlvàni zarizeni. 
softwarové aplikace či řešení vč. dohodnutých impíementačnlch nákladů (dále jenzařlzenl), 
specifikované na 1. straně smlouvy . Zařízení je po celou dobu trvání smlouvy vlastnictvím 
pronajlmatele. Najemoe není oprávněn zařlzenl prodal. zastavit pronajmout či jinak předal do 
užívání třetí osobě bez písemného souhlasu pronajímalele. Nájemce odpovídá pmnajlmareli 
za škody vzniklé na poskytnutém zařízení. 
1.4 Nájemce je povinen zařízení převzít na srnluveněm místě (uvedené na l. Straně smlouvy) 
S ve .smluvené době. Na sve náklady zajetí předpoklady pro převzali 8 instalaci zařízení v 
souladu S technickými podmínkami pmnajlmalele. Při převzetí (instalaci) zařízení seplše o 
tom pronejlmatel S najemcem protokol o instalaci a zaškolení. ve kterém se uvede mimo jìné 
identifikace zařízení (výrobním číslem, licencnlm číslem apod.) a vpřipacle tiskových slufieb 
počáteční stavy pcčítadel na zařízení. Samotné íyzické převzetí zařízení nàjemcem má stejne 
účinky jako sepsání takového protokolu. Převzelím zařízení nese nájemce odpovědnost ze 
škody vzniklé na zařízení vé. porušení autorských práv k software a v případě jejich vzniku je 
povinen uhradit vzniklou škodu pronajlmatelí. Užlvacl práva ksoltwere jsou stanovena ve 
standardních licenčních podmínkách pronajlmatele, které jsou přílohou této smlouvy (V 
případě poskytnutí soítware). 
1.5 Pronajímatel se zavazuje zajistit fungování tohoto zařízení, poskytovat pm nájemce služby 
dohodnuté na 1. straně smlouvy, v případě tiskového zařízení zejména dodávky spotřebního 
materiálu, ùdıżbu a opravy vćelné dodávky náhradních dílů vıozsahu odpovídajícím 
dohodnutárnu pořztu výtiskůlkopiì. Nejemoe se zavazuje zaplatil dohodnutou cenu. 
Pronajimaiel se zavazuje do 16 pracovních hodin po ohlášení poruchy reagoval na požadavek 
nájemce na odstranění poruchy, a to v rámci své pracovní doby Po-Pb 8›16:OG, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Práce provedené mimo uvedenou pracovni dobu je 
nájemce povinen dohodnout předem s pronajimatalem 8 uhradit je v ceně dle platného ceníku 
pronajímatele. Pronajimalel má pravo odmítnout provedení servisních výkonů. jestliže 
umíslıéní zařízení provedeni těchto výkonů znemožňuje. Rozsah údržby softwarových řešení a 
aplikací je definován standardními licenčními podmínkami pronajlmatele. 
1.6 Nájemoe se zavazuje umožnit v rámci běžné pracovní doby precovnlkùrn pronajlmatele 
přístup k zařízení ze ùéøem servisních zásahů a ověření jeho technického stavu. 
Pronajimelel je oprávněn kdykoliv při zjevném poškození zeñzenl snížení jeho użitných 
vlastnosti nad rámec obvyklého provozního opotřebení zejména vdüsledlru nesprávné 
obsluhy. použítí rnatenálů nedodaných pmnajlmatelem, wléjšlho násilí apod. požadovat 
náhradu nákladů na uvedení zařízení do náieiltého bezvadného stavu. Nejernce odpovida za 
škodu, která vznikla v důsledku manipulace se zařízením v rozporu S návodem k použítí. 
1.7 Nájemce je povinen předem písemně pronejímetele upozomll na změnu umístění 
zařízení. Případné výlohy spojené se změnou stanoviště a novou instalací zařízení hradí 
nájemce. Dojde-li k závadám pñ přemístění zařízení bez“`lěchníckého zajištění prorlajlmetele, 
jdou naklady na odstranění těchto zavad k tiži nájemce. 
1.8 Nájemce se zavazuje při provozu zařízení používat výhradně pronajlmatelem poskytnuté 
spotřební materiály (např. tonery, fotovàlce apod). Použití nedoporucenýeh spotřebních 
materiálů e papíru se považuje za vážné porušení smluvních podmínek. Pronajlmateíem 
poskytnuty spotřební materiál. případně papír je nájemce oprávněn používat pouze na 
zařízení. na které se vztahuje tato smlouva. Použitím spotřebního materiálu v zařízení 
přechází jeho vlastnictví na nájemce. Nájernce se zavazuje zajistit plnění povinnosti 
vyplývajících ze zákona Č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění a jeho prováděcích 
předpisů, pokud není ve smlouvě výslovně dohodnula služba zpětného odběru použitých 
materiálů 
1.9 Pronajímatel urcl termíny dodávek materiálu v souladu 8 platným rozvozovým kelendářem. 
Rozvozový kalendář závisí na výăi smluvního měsíčního množství koplllvýtiskù stanoveného 
vbodě 3 této smlouvy. Měsíční množství Zaveıeného materiálu se určí i sohledem na 
minimální manipulační množství (např. u papíru Ad min. 2.500 listů). _ Pronajímetelem 
poskytnuty spotřební materiál je nájemce oprávněn používat pouze na zařízení, na které se 
vztahuje telo smlouva. Materiál dodený nad rámec smluveněho množství je až do jeho 
zaplacení nebo vrácení majetkem pronajlmatele a podléhá vyúčtovenl dle bodu 3.11. 
l.`l0 Nájemce je povinen uhradit cenu za jednorázové služby uvedené na 1. straně smlouvy. 
Další služby a dodávky, které nejsou předmětem smlouvy nebo jsou nad rámec smlouvy, je 
nájemce povinen objednat odděleně a uhradit jejich cenu dle plemeno ceníku pronajimeiele. 
1.11 Pronajlmatel neodpovídá za škodu ani uslý zisk. která nájemci nebo jeho právnímu 
nástupci vznikla zejména působením vyšší moci, zvýšením provozních nákladů, přerušenlm 
provozu, ztrátou výkonu zařízení a dalších podobných příčin, které pmnajlmatel neıevinil. 
Nájernce není oprávněn požadovat od pronejimatele ení náhradu spotřebního materiálu 
včetně papíru. 
1.12 Obě smluvní strany se dohodly, že objednávky může nájemce zadávat prostřednirdvlm 
inlametové aplikace SCON. Objednávky zadané v rámci této aplikace mají charakter 
standardní písemné objednávky. Přístup do aplikace je zabezpecen jedinečným uživatelským 
jménem (login) a heslem. Nàjemce je povinen tyto ůdaje chránit 8 je odpovědný za jejich 
zneužití. 

2. Vznik e ukončení smlouvy. doba trvání smlouvy 
2.1 Smlouva vzniká dnem jejího podpisu oběma stranami. Nedílnou soucasti Smlouvy jsou 
tyto všeobecné podminky a Standardní licenční podmínky pronajirnatele . 

2.2 Smlouva je platná dnem podpisu poslední zobou stran a trva po dobu stanovenou na 1. 
Straně smlouvy počínaje dnem instalace zařízení. Strany se dohodly, že smlouva může být 
písemnou formou prodloužena ve lhůtě tří měsíců před uplynutím doby jejího trvání. 
2.3 Smlouva mùże být ukončena dohodou smluvních stran, výpovědi některé ze smluvních 
stran S výpovědní lhůtou šest mésiuìı, pořıitenou od prvniho dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně na poslední známou adresu. Podání výpovědi je 
možné po uplynutí minimálně 12 měsíců trvání smlouvy. Posledním dnem výpovědní lhůty 
zaniká vztah, založený touto smlouvou. Byla-li smlouva Sjednána jako nevypovèditelná, nelze 
uplatnil výpověď po celou dobu trvání smlouvy. 
2.4 Pronajímatel může vypovèdét smlouvu sokamžltou platnosti vpřipadé vážného nebo 
opakovaného porušení smluvních podmínek najemcem (zejmena prodlení S ùhradou plateb 
za služby). Vtomlo případě má pronajímatel právo na neprodleně vrácení zařízení a 
současné na úhradu smluvní pokuty ve výší dohodnutých měsíčních plateb za dobu rovnajicl 
se výpovědní lhůtě stanovené v bodě 2.3. Závazek nájemce uhradit pokuty e vzniklé náklady 
(zejm. cl. 4) llrn není dotčen. 
2.5 Smlouva zanikne, je splněna, uhrazenlm všech závazků nájemcem vyplývajících ıtélo 
smlouvy (včetně pokut, nákladů, vypořádání dle bodu 2.4) a vrácenlm, případně Ddkupem 
zařízení nájemcem. 
2.6 Nâjemce je povinen vpřlpadě předčasného ukončení smlouvy doplatit zůstatkovou 
hodnotu softwarových licenci a implemenlaůnich prací, které mu byly poskytnuty v ramci této 
smlouvy. 

3. Ceny a platební podminky 
3.1 Všechny ve smlouvě uvedené ceny jsou smluvními cenami, ke kterym se při fakturaci 
plléltá příslušná dařı Nájemoe prohlašuje. že byl seznámen S cenlkem pronajlmatele a 
souhlasí S ním. 
32 Pronajímatel je oprávněn upravit ceny poskytovaných služeb o rnlru inllace (index 
spotřebitelských cen dle metodiky ČSU) za obdobi od posledního stanovení cen, nejméně 
však za obdobi vdéloe 1 roku. Vlomlo přípedé pronajlrnaleí na tuto skutečnost upozorní 
v daňovém dokladu. v němž se Změna ceny ooorvé promítne nebo v dokladu Dředcházaliclm. 

Pronajìmatel je oprávněn zvýšil cenu dodávky papíru na základě vývoje trhu s kencelářským 
papírem, přičemž je povinen nájemce upozornit dopisem vpředstíhu alespoň 1 měsíce před 
splatností další Íıž upravené platby dle smlouvy. V léto lhůtě je nájemce opnàvnén vypovědět 
dodávky papíru doporučeným dopisem nebo emailem a dodávka papíru končí dnem, od kterého 
měla nastal' změna ceny. Od tohoto dne platí za jinak nezménénýoh podmínek cene 
kopíelvýlisku ponižena 0 cenu dodávky papíru. 
Pronajlmalel může zvýšit ceny i zjìných důvodů, přičemž je povinen nájemce upozomil 
doporučeným dopisem v předstihu alespoň 1 mesice před splatnosti další již upravené platby dle 
smlouvy. V této lhůtě je nájemce oprávněn smlouvu doponıčeným dopisem vypovédět a smlouva 
konci dnem, od kterého měla nastat změna ceny. Polmd odbératel smlouvu nevypovi. má se ze 
to, že zménu ceny akceptuje. 
3.3 V případě, že nájemce překročí ve dvou po sobe následujících zùšlovacích obdobích 
dnhodnulý počet výlískülkopil za zúoiovací období O více než 20%. je pronajlmetel oprávněn 
upravit dohodnutou měsíční platbu ze služby způsobem odpovídajícím skutečnému poctu 
výllskůłkopll. Na upravenou mésièni platbu za služby je proneñmatel povinen zákazníka 
upozomil (mailem, poštou) v předstihu min. 10 dnů před splatnosti další již upravené platby dle 
Smlouvy. 
3.4 Při podpisu smlouvy je splatná dohodnuté ltöuöajejìž výše je stanovena na Lstraně. Tato 
kauce se vyúštuje nájemci po ukonceni smlouvy a vrácení či zaplacení zařízení po odkupu. 
3.5 Nájemce je povinen hradit dohodnuté platby včas a v plné výši. Termíny jednotlivých plateb 
jsou stanoveny v daňovém dokladu - epiátkovém kalendáñ. nebo ve faktuře. Nájemce je povinen 
pouleezoval splátky a jiné platby tak, aby v den splatnosti byly k dispozici na úctu pronajlmatele. 
Bankovní spojeni je uvedeno na 1. straně smlouvy. Najemoe je povinen platby identifikovat 
venabllnlm symbolem; který ja uveden ve splàlkcvém kalendáñ nebo ve faktuře. 
3.8 Nàjemce není oprávněn platby pozaslevovat, snižovalcl započítávat. Pronajimetel má pravo 
určit. který splatný závazek nájemce bude uhrazen Z došlých plateb. 
3.7 Při uzavření snlouvys ujedrıánlm O lnkase plateb přímo z úctu nájemce, je nájemce povinen 
povolit na tomto účtu inkaso ve výši kauce. min. dvou méslcnich spletek nebo jedné čtvrtletní, 
Nájemco je povinen zajistit dostatek prostředků na úhradu plateb lnkasom V den jejich splatnosti. 
Pomšení této povinnosti se posuzuje jako prodlení v platbě splátky. V případě existence 
splatnýđl pohledávek (vcetne jejich příslušenství) pronejímeiele vůči nájemci je nájemce 
oprávněn provést inkaso těchto závazků. Pronajimalel není oprávněn inkasoval platby před 
datem jejich splatnosti. 
3.8 Nàjemce je povinen neodkladné pronajímelelí oznámil každou skutečnost, které by mohla 
ohrozit jeho schopnost plnit závazky z této smlouvy (konkurs. vyrovnání, likvidace ald.). 
3.9 Zùštovaclm obdobím pro vyúčtování poskytovaných služeb se rozumí kalendářní čtvrtletí, 
není-li đøhomuto jinak Ke lrcnoi tohoto obdobi mé pronajímatei pravo vyúčlovat nájemci částku, 
odpovídající rozdílu mezi skutečné poskylnutým objemem služeb a smluvním objemem služeb 
(zejm. výtiskůlkopiíj za zúčtovaci obdobi samostatným daňovým dokladem. Podkladem pra 
stanovení rozdílu je zejména odecetvstavu poéítadel na zařízení či jinak zjišllěný Objem služeb ke 
konci zúćtovaclho obdobi. Nájemce je povinen nahlásit pronajlmatelí stanovenou íomıou stavy 
poéítadel na zarizeni rv případě dskových služeb) v termínech stanovených na 1. straně 
smlouvy. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je stanoveno datum vystavení příslušné 
'íakturyldañového dokladu, a to nejpozději sedmý pracemi den, následující po provedení odectu. 
Pro případ ukončení smlouvy může být tento poplatek vyùclován společně S poplatkem za 
púflløflnr prnváćèei nhflnhí (dílčí plnènrj. 
3.10 Strany výslovně potvrzují, že neneplněnl dohodrıutého minimálního měsíčního poctu kopii 
nebo provedeného prnnajímalelem nemá vliv na výší měsíčních plateb, k jejichž placení 
se nájemce zavázel na l. straně smlouvy a nepñhliží se k němu při vyúčtování dle bodu 3.9. 
3.11 Spotřebu dodaného materiálu nad rámec vyůčlovaných kopiiłvýlisků dle stavu počitedel na 
zařízení dle bodu 3.9 je pronejímatel oprávněn kdykoliv vpnìbéhu smlouvy nebo po jejím 
skonoenl odděleně vyúčloval za ceny dle platného ceníku. 
3.12 Náklady na dopravu (lt nájemci e od nájemce), stěhování e instalací (deínstalacij předmětu 
smlouvy. přip. za další Služby poskytované pronajírnatelem. nejsou zahrnuty v dohodnuté ceně. 
Nàjemce je povinen uhradit cenu těchto služeb dle plemeno ceníku pronajlmatele, není-li ve 
smlouvě dohodnuto jinak. 

4. Prodlení a jeho následky 
4.1 Prodlenl S úhradou plateb podle této smlouvy se me ze vážně pomšenl smluvních podmínek. 
4.2 Pro případ prodlení Súhradou plateb se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % (jednoho 
promile) dlużně částky za každý den prodlení. Právo na náhradu škody, ktera byla způsobena 
prodlenlm (§ 359 odst. 2 obch. zàk.) tím není dotčeno. 
4.3 Smluvní pokuta za každou jednotlivou pnmi upomlnku se stanoví ve výši 200 Kč, za další 
upomínky 500 Kč. Nárok na úhradu smluvní pokuty vzniká předáním upomínky poště“. Odeslání 
prvni upomlnky se neprokazuje 8 zapněte se vždy k 20. dní prodlení S platbou. Další upominky 
se prokazují dokladem o předání doporučené zásilky pošle. Smluvní pokuta pro případ porušení 
povinnosti u smluv s inkesem dle bodu 3.7 se stanoví ve výši 200 Kč za každé neprovedené 
inkaso Z důvodů na straně nájemce. 
4.4 .le-li nájemce v prodlení S ůhradou plateb má pronajlmatal právo zastavil poskytování služeb 
a dodávek. Pokud nájemce dlužnou částku neuhradl do 30 dnů od její splatnosti, má 
pronajlmatel právo zařízení nájemci odebral nebo mu jinak znemoìnít jeho používání. V tomto 
případě ma pronejimalel právo na plnou náhradu vzniklých nákladů (zejm. cl. 4.6). 
4.5 Je-li nájemce v prodlení delším než 60 dní sjakoukollv platbou, je povinen vratit zařízení 
pronajlmateli sám svým nákladem (nedojde-li kjlné písemné dohodě). Neucinl-li tak, má se za 
to, že neoprávněné Zařízení užívá nebo nemá-li zařízení ve svém držení, že je zprorıevěřil. 
Pronajlmatel má nárok na plnou a rıeprodleneu úhradu všech zbývajících plateb a pokul dle 
smlouvy a náhradu vzniklých nákladů (zejm. čl..4.6) a vzniklé škody, 
4.6 Pro případ odebrání zařízení se nájemce zavazuje uhradit naklady odebrání ve výši 500,- Kč 
za každou započatou hodinu každého zpověřených pracovníků (včetně cesty) a cestovné ve 
výší 15.- Kč za tkm ze sídle pronajímatele do mista výskytu poskylnulěho zařízení. Dale se 
zavazuje uhradit dopravní náklady na odvoz zařízení, které se stanoví peusàlně ve výší 400ll.› 
Kč. Veškeré náklady se rozumi bez DPH. Náklady ve stejné výši se zavazuje uhradí nájemce i 

v případě osobního vymáhání pohledávky pověřeným pracovníkem, v případě osobního 
Vyhledávání jinych adres nájemce (zménérıého sídla. umístění zařízení apod.) než uvedených ve 
smlouvě. 

5. Ostatní ujednání 
5.1 Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nemá za následek neplatnost celé 
smlouvy. Případné změny ci doplňky telo smlouvy a jejich všeobecných podmínek musi mil 
písemnou formu a být podepsány k tomu pověřeným zástupcem pronejímatale a nájemce. 
5.2 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování písemností se bude používal adresa uvedená 
v této smlouvě. Listina je považována za dorutenou treti pracemi den po jejim podání k poštovní 
přepravě. 
5.3 Na otázky touto smlouvou výslovně neupravené se použijí ustanovení občanského resp. 
obchodního zákoníku. 
5.4 Tato smlouva a pravnl vztahy jl založené se řídí právním řádem České republiky. Pro 
veškeré spory mezi pronejlmalelem a néjemcem se zakládá příslušnost Krajského obchodního 
soudu v Bmê resp. Městského Soudu V Brně. 
5.5 Pokud by došlo K takové změně zákonů e jiných předpisů. že by to narušilo účel a zàvazrıosl 
této smlouvy. zevazuji se obě stany dodatkem upravit smlouvu tak, aby jeji smysl nebyl omezen. 
5.6 Smluvní Strany se Zevaıujl zachovávat mlšenllvost O podmínkách smlouvy během doby jeji 
platností a neumožnil přístup k těmto skuteřznoslem třetím osobám. Porušení tohoto ustanovení 
zakládá pravo na náhradu vzniklé škody. 
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