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Smlouva o nájmu č. 1918/8/0006
uzavřená dle ustanovení § 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

mezi

Smluvní strany:

Pronajímatel: 
p. Jiří Struhař 
místo pobytu FO: 
nar.: 
rod.č.:
Bankovní spojení: 
Číslo bankovního účtu: 
tel:
e-mail:
NENÍ PLÁTCE DPH!

Nevšová 158, 763 21 Slavičín

Air Bank a.s. 
1154643011/3030

na straně jedné 
(dále jen „pronajímatel")

nájemce:
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM

Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
oddíl A, vložka 75859 vedená u Městského soudu v Praze
Ing. Ján ROMAN, ředitel odštěpného závodu, jednající ve smyslu
§ 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
242 72 523
CZ24272523
Komerční banka, a.s.

se sídlem: 
zápis v OR: 
jehož jménem jedná:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo bankovního účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Zástupce ve věcech smluvních:
Adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závo

Dlouhá 300, 763 21 Slavičín

, tel:

UVM

na straně druhé 
(dále jen „nájemce")

uzavřely níže uvedenéh 
smlouvu o nájmu vozidl

e a roku podle ust. § 2201 a násl. občanského zákoníku tuto
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I.
Předmět smlouvy

1. Pronajímatel touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět nájmu nájemci přenechává 
do nájmu, nájemce touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět nájmu od 
pronajímatele bere do nájmu.

2. Předmět nájmu, který je touto smlouvou pronajímán, je specifikován takto: reg.
zn.: 14V0722, VIN: D06TT0620, č. pojistky (zelená karta): CZ/0034/3224765887 (dále jen 
„předmět nájmu"). Pronajímatel i nájemce souhlasně prohlašují, že je předmět nájmu, na 
základě shora uvedené specifikace, dostatečně určitě a srozumitelně popsán, aby nemohl být 
zaměněn s jinou věcí.

3. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je funkční, způsobilý k provozu a k níže ujednanému 
způsobu užívání. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je osazen znehodnocenými 
zbraněmi PKT a KVPT - doklady o znehodnocení zbraní se zavazuje předat nájemci současně 
s předáním předmětu nájmu. Pronajímatel se zavazuje předat předmět nájmu s plnou nádrží 
pohonných hmot (BA 91).

4. Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci předmět nájmu podle této smlouvy do nájmu ve 
stavu uvedeném v čl. I odst. 3 této smlouvy a řádně jej nájemci předat spolu se všemi doklady a 
příslušenstvím dne 7. ledna 2020 do 12:00 hod. v areálu Vojenského technického ústavu, s.p., 
odštěpného závodu VTÚVM, Dlouhá 300, 763 21 Slavičín.

5. Smluvní strany se dohodiv, že předmět nájmu|____________________________
________________ bude ve dnech 29.- 31. 1. 2020 účasten zkoušek ve Vojenském
prostoru Libavá. Pronajímatel s tímto využitím předmětu nájmu výslovně souhlasí. Smluvní 
strany se dohodly, že za účelem nakládky/vykládky předmětu nájmu na podval, řízení a obsluhy 
předmětu nájmu bude mezi Vojenským technickým ústavem, s.p. a p. Jiřím Struhařem, fyzickou 
osobou-podnikatelem, místem podnikání Slavičín, Nevšová 158, IČ: 07357010 uzavřena 
samostatná smlouva (objednávka).

6. Nájemce se zavazuje předmět nájmu užívat pouze za výše sjednaným účelem, od pronajímatele 
jej ve stavu uvedeném v čl. I odst. 3 převzít, a zaplatit pronajímateli dohodnuté nájemné podle 
čl. II.

7. Nájemce se zavazuje uvést předmět nájmu po zkouškách identifikovaných v čl. I odst. 6 do 
původního stavu (čl. I odst. 3).

8. Nebezpečí škody na předmětu nájmu nese po dobu nájmu nájemce, s výjimkou doby, kdy bude 
předmět nájmu řízen/obsluhován p. Jiřím Struhařem, fyzickou osobou-podnikatelem, místem 
podnikání Slavičín, Nevšová 158, IČ: 07357010.

II.
Nájemné

Cena za den pronájmu činí 1500,-Kč. Nájemné je splatné do 25. 2. 2020 na bankovní účet 
pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

III.
Předání předmětu nájmu a dokladů

Při předání a převzetí předmětu nájmu bude sepsán Protokol o předání a převzetí předmětu
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nájmu.
Místem předání a převzetí předmětu nájmu je sídlo nájemce, tj. Dlouhá 300, 763 21 Slavičín.

IV.
Další práva a povinnosti stran

1. Nájemce není oprávněn dále přenechat předmět nájmu třetí osobě do podnájmu.

odly, že nájemce po převzetí předmětu nájm 
z předmětu nájmu a předmět nájmu osadj^

Nájemce se zavazuje uložit
v uzamčeném zastřešenémpřístřeškiT Pronajimatel s demontáži 

a jejich nahrazením^^^^^^^^^^ouhlasí. Nájemce se zavazuje 
informovat pronajímatele o datu předpokládané demontáže prostřednictvím e-mailu 3 dny 
předem, pronajímatel se může demontáže v případě zájmu zúčastnit.

V.
Sankce

1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení nájemce s úhradou nájemného, k jehož 
placenn^odle této smlouvy povinen, povinnost nájemce zaplatit pronajímateli smluvní pokutu 
ve výšH^Hz dlužné částky za každý den prodlení.

2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru 
druhé straně doručena.

3. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 
Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody.

VI.
Doba trvání nájmu

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, od 7. 1.2020 do 10. 2. 2020 (tj. celkem 35 dní)

VII.
Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních 
povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné 
odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.

Vlil.
Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami.
2. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové 
spory, které v budoucnu vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to i v případě, že tato 
smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen „spory"), budou
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rozhodovány soudy České republiky.

3. Tato smlouva je uzavírána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně.

4. Tato smlouva se řídí úpravou dle občanského zákoníku.
5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma stranami.

6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou 
ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.


